
Sněhové řetězy pro osobní 
vozy, 4x4 a dodávková vozidla

Nabídka

Čechy CZ



2

servomatik

Bezpečná montáž bez jistících 
háčků. Automatické dotahování.

Inovativní sněhový řetěz s pevným kruhem pro automobily s náhonem 
zadních kol s minimálním místem v podběhu. Rychlá a bezpečná montáž: 
utahovací systém s okénkem, které ukazuje správné dopnutí řetězu.

Použití
•  Obzvláště doporučený pro automobily se zadním náhonem  

a minimálním místem v podběhu
•  Vhodný též pro automobily s předním náhonem kol
•  Ideální pro jízdu ve městě

Informace o produktu 
•  Ukazatel správné montáže, díky kterému je zajištěno bezpečné upnutí 

řetězu
•  Žádné upínací součásti, žádné háky
•  9 mm sněhové řetěz s pevným kruhem pro vozidla s minimálním místem 

v podběhu
•  Patentovaný samodotahovací systém s pewag servo ráčnou
•  Inovativní starwave® profil pro lepší záběr
•  Ochrana ráfku 

Technické detaily 
•  ÖNORM
•  Součástky nutné k montáži jsou červeně zabarevné
•  Patentovaná servo technologie pro automatické dopínání řetězu

Montážní video

NOVÝ
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snox PRO

s(nox)olution! Řešení od firmy 
pewag. pewag snox je jedinečný 
sněhový řetěz, který se nemontuje, 
nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! jako slogan tento sněhový řetěz přesně vystihuje podstatu 
věci: s produktem pewag snox je montáž vašich sněhových řetězů stejně 
jednoduchá jako navléknutí koupací čepice.

Použití
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu
•  Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné uzavírací díly
•  Řetěz se napne plně automaticky – odpadá dopnutí
•  Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne
•  Inovativní vlnitý profil zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
•  Ochrana disku

Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,2 mm
•  Uzavřený systém – proto žádná oka, žádné háčky
•  Systém quick release pro rychlou demontáž

Montážní video
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servo sport

Volný prostor 7 mm. Sportovní. 
Inovativní. Optimální využití 
minimálního volného prostoru v 
podbězích kol.

Řetěz pewag servo sport představuje nejmladší inovaci z koncernu pewag.

Použití
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
 
 Informace k produktu
•  7 mm: pro vozidla s minimálním volným prostorem v podbězích kol
•  Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální dopnutí
•  Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost 

řetězu
•  Ochrana disku
 
 Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Kroucené prameny řetězu na vnitřním boku umožňují použití při 

minimálním volném prostoru (vůle 7 mm)
•  Dobré hodnoty v oblastech trakce, bezpečnosti a automatického napnutí
•  Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí řetězu

Montážní video
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12servo

Sportovní. Samodopínací. 
Superrychlý. Vysoce kvalitní 
sněhový řetěz s technologií servo.

Inovativní a patentovaný řetěz pewag servo, vyvinutý obzvláště pro vozidla 
s vysokým výkonem motoru, poskytuje komfort montáže bez pojíždění  
a spolehlivost za všech podmínek: tento sněhový řetěz přesvědčí 
především ty řidiče, kteří najezdí hodně kilometrů.

Použití
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu
•  Vysoce kvalitní řetěz s inovativní technologií
•  Ráčna pewag servo napne řetěz automaticky – odpadá manuální dopnutí
•  Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost 

řetězu
•  Ochrana disku

Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Hustá síť z materiálu o síle 3,2 mm
•  Patentovaná technologie servo reguluje automaticky napnutí řetězu

Montážní video
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12brenta-c

Mnohokrát osvědčený. Mnohokrát 
testovaný. Mnohokrát kupovaný. 
Oblíbený sněhový řetěz pro denní 
použití.

Nejvíce prodávaný sněhový řetěz pewag: díky robustní síti je zaručen 
spolehlivý záběr a vysoce klidný chod na zimních silnicích za všech 
podmínek.

Použití
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu
•  Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
•  Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost 

řetězu

Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Čtyřhranné řetězové články o síle 3,55 mm
•  Kuličkový uzávěr na vnitřní straně

Montážní video
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brenta 9

Osvědčená technika. Spolehlivost 
při použití.

Řetěz 9 mm pro vozidla s malým volným prostorem v podbězích kol.

Použití
•  Doporučen pro vozidla s předním pohonem
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace k produktu
•  9 mm: Pro automobily s malým volným prostorem v podbězích kol
•  Snadná a rychlá obsluha vnitřního uzávěru
•  Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost 

řetězu

Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Čtyřhranné řetězové články o síle 3 mm
•  Kuličkový uzávěr na vnitřní straně

Montážní video
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snox SUV

s(nox)olution! Řešení od firmy 
pewag. pewag snox je jedinečný 
sněhový řetěz, který se nemontuje, 
nýbrž „snoxuje“.

s(nox)olution! jako slogan tento sněhový řetěz přesně vystihuje podstatu věci:  
s produktem pewag snox je montáž vašich sněhových řetězů stejně  
jednoduchá jako navléknutí koupací čepice.

Použití
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
•  Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)
 
 Informace k produktu
•  Velmi snadná manipulace, protože nejsou zapotřebí žádné uzavírací díly
•  Při demontáži se řetěz jednoduše stáhne
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost řetězu
•  Ochrana disku
 
 Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Síť ze čtyřhranných článků o síle 3,7 mm
•  pewag snox box reguluje napnutí řetězu plně automaticky – odpadá  

manuální dopnutí
•  Systém quick release pro rychlou demontáž

Montážní video
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servo SUV

Sportovní. Samodopínací. 
Superrychlý.

Vysoce kvalitní sněhový řetěz pro montáž bez pojíždění, s technologií 
pewag servo, pro SUV (sportovní užitková vozidla). Tento řetěz byl vyvinut 
speciálně pro vozidla SUV.

Použití
•  Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích
•  Doporučen pro SUV (sportovní užitková vozidla)

Informace k produktu
•  Vysoce kvalitní řetěz s inovativní technologií
•  Snadná demontáž díky samootevíracímu vnitřnímu uzávěru
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost 

řetězu
•  Ochrana disku

Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Síť z článků o síle 3,55 mm
•  Patentovaná technologie pewag servo reguluje automaticky napnutí 

řetězu

Montážní video
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brenta-c 4x4

Silný.
Osvědčený řetěz pro montáž 
bez pojíždění a pro použití na 
nezpevněných komunikacích.

Nejprodávanějším sněhovým řetězem značky pewag je mnohokrát 
vyzkoušený výrobek pewag brenta-c: Pro použití 4x4 byl tento řetěz náležitě 
zesílen.

Použití
•  Optimální pro nezpevněné komunikace

Informace k produktu
•  Velmi jednoduchá montáž, protože vnitřní uzávěr se ovládá snadno  

a rychle
•  Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost 

řetězu

Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Čtyřhranné řetězové články o síle 4,5 mm
•  Vnitřní uzávěr je odolný díky zavíracímu mechanizmu s háčkem

Montážní video
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offroad extreme

Silný a bezmezně odolný.
Mnohostranný sněhový řetěz pro 
použití v terénu a při maximálním 
namáhání.

Když se vydáte na cestu, tak větve ani kameny či bláto pro vás nebudou 
žádnou překážkou. S řetězy pewag offroad extreme bezpečně dojedete do 
nejhlubšího lesa a na nejvyšší horský vrchol.

Použití
•  Optimální pro maximální namáhání při jízdě mimo cesty a v terénu

Informace k produktu
•  Díky husté síti řetězu je zaručen vysoce klidný chod
•  Manuální napnutí řetězu – dopnutí řetězu se provádí ručně
•  Řetěz z materiálu TitanGrip® pro dlouhou životnost
•  Skladové číslo NATO na vyžádání
•  Inovativní vlnitý profil starwave® zvyšuje trakci a prodlužuje životnost 

řetězu

Technické detaily
•  ÖNORM, TÜV, ATEST
•  Robustní sněhový řetěz z materiálu o síle 4,5 mm a bez plastových dílů
•  Spojení sítě s bočními řetězy pomocí svařovaných kroužků

Montážní video
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pewag Czech s.r.o.
CZ-560 02 Česká Třebová, Matyášova 2095, tel.: +420 494 549 920-924-925-926, fax: +420 494 541 098
prodej@pewag.cz, www.pewag.cz

FO/17/00292

Dbejte doporučení výrobce 
vozidel o vhodnosti používání 
sněhových řetězů v manuálu, 
nebo uživatelské příručce vozidla.

montáž na 
zadní nápravu 

montáž na přední a 
zadní nápravu 

montáž na přední 
nápravu 

speciální legování 
 

lehké nákladní 
vozy do 7,5 t

SUVosobní vozy  

lehčí a s delší životnost sněhového 
řetězy

Offroad město nezpevněné 
silnice

7 mm

volný prostor  
7 mm

9 mm

volný prostor  
9 mm

13 mm

volný prostor  
13 mm

issuu.pewag.com

Find us on
Facebook

facebook.pewag.comyoutube.pewag.com www.pewag.cz


