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Pro vozy bez dostatečného prostoru v podbězích a za kolem.  
Jednoduchá montáž z vnější strany kola.
Inovativní pewag nasazovací systém s automatickou servo ráčnou. Řešení pro vozidla kde není dostatek prostoru pro 
standardní sněhové řetězy.

Použití
• Nasazovací systém pro vozidla s limitovaným prostorem v podběhu
• Optimální pro jízdu ve městě / po zpevněných komunikacích

Informace o produktu
• S požadavkem na 0 mm vnitřního prostoru za kolem
• Patentovaná technologie pewag servo ráčny
• Řetěz je montován přímo na originál matku kola
• Nezasahuje do vnitřního prostoru pneumatiky, všechny montážní kroky jsou prováděny z vnější části pneumatiky  
• Vhodné použití jedné velikosti řetězu na více rozměrů pneumatik díky možnostem nastavení
• Inovativní starwave® profil pro lepší záběr
• Ochrana ráfku kola -  řetěz není v přímém kontaktu s ráfkem kola díky inovativnímu řetězovému systému 

Technické detaily
• ÖNORM (Austrian Standard)
• Kombinace řetězových článků 3,2 mm čtvercového profilu s 12 mm lamelami
• Díly zajišťující montáž jsou červené
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Sněhový řetěz s adaptérem, 
nářadím a úschovným vakem.

NOVÝ



Rychlá a bezpečná montáž sněhového řetězu.

Před prvním použitím musí být pro některé rozměry pneumatik sněhový řetěz přizpůsoben 
(nastaven). Pro možnost montáže musí být připravený řetěz nasazen přes pneumatiku a 
adaptér namontován na šroub kola.Přestavte posuvný přepínač ráčny do polohy „open“. 
Tlačte na ruční kolečko a současně jím otáčejte po směru hodinových ručiček tak, aby 
indikační zobrazení ukazovalo celou šipku a špičky šipek byly proti sobě.

Povinnost použití 
sněhových řetězů v 
Evropě. 
Povinnost použití sněhových řetězů pro 
osobní vozy na veřejných komunikacích 
se řídí v Evropě legislativou jednotlivých 
zemí. V Rakousku, kde je dopravní značka 
určující použití sněhových řetězů, musí být 
použitý sněhový řetěz vyroben v souladu 
s ÖNORM V 5117. pewag sněhové řetězy 
tento požadavek samozřejmě splňují.

servostar

ÖNORM V 5117 



www.pewag.cz
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/20/00384

CZ Čechy


