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prezentace 

►Kdo je vlastně pewag 

►Zákony a předpisy 

►Proč používat sněhové řetězy 

 

 

 

pewag 



Historie 



pewag historie 

• 1479 První průkazná zmínka o kovárně v Brűcklu 

• 1787 Založení řetězárenské kovárny v Kapfenbergu 

• 1803 Založení sídla v Grazu 

• 1836 Zřízení slévárny v Brűcklu 

• 1912 Výroba celosvětově prvního sněhového řetězu 

• 1923 Spojením továren v Grazu a Kapfenbergu vznikl název „pewag“ 

• 1972 Založení pobočky v Německu 

• 1975 Založení pobočky v USA 

• 1993 Založení pewag austria GmbH 

• 1994 Založení první dceřiné společnosti v České republice 

• 1999 Spojení se skupinou Weissenfels 

• 2000 Založení pewag slovakia s.r.o. 

• 2003 Oddělení od skupiny Weissenfels 

• 2005 Rozdělení koncernu na dvě skupiny: 

• Schneeketten Beteiligungs AG Konzern – sněhové řetězy 

• pewag austria GmbH Konzern – technické řetězy 

• 2009 Získání Chaineries Limousines S.A.S. 

• 2010 Získání kovárny Komap 

• 2014 Založení společnosti pewag Czech s.r.o. 



Organigram 

pewag group 

Sněhové řetězy 

koncern  

Technické řetězy 

koncern 



Kde nás najdete … 

►27 dceřinných společností (červeně) 

►11 výrobních závodů (modře) 
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Povinná výbava sněhových řetězů v Evropě 

►Povinná výbava sněhových 

řetězů pro nákladní vozy, 

upraveno zákonem 

►Povinná výbava sněhových 

řetězů během během zimních 

podmínek 

►Není upraveno zákonem 

pewag 
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Normy, kterými se řídí vývoj sněhových 

řetězů  
ETRTO:  European Tyre and Rim Technical Organisation 

► udává standatizované rozměry pneumatik 

 

ÖNORM:  
► definuje bezpečnostní pokyny sněhových řetězů 

ÖNORM V 5117 > PKW řetězy pro osobní vozy 

ÖNORM V 5119 > LKW řetězy pro nákladní vozy 

ÖNORM V 5121 > vyprošťovací pomůcky pro os. vozy 

 

TÜV (D), CUNA (I)  

► tyto normy vycházejí z ÖNORM  

GEPRÜFT 

V 5119 

GEPRÜFT GEPRÜFT 

V 5117 V 5121 

manual ETRTO Auszug.pdf


  pewag – kvalita 

Jako vůdce technologií jsme 

držiteli různých certifikátů.   

►ISO 9001:2000 

►ISO 14001:2004 

►ISO 3834-2:2005 
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Nejčastější problémy 

►Špatná montáž→ školení (praxe / montážní návod  / video) 

►http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=k

GFRZh7arI8 

►Nesprávné použití → konzultace  

►Problém velikostí / pneumatika → pewag servis 

►Vhodnost použití na dané vozidlo → pewag konfigurátor 

pewag 

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kGFRZh7arI8
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=kGFRZh7arI8
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►Přizpůsobení pneumatice → rozměr pneumatiky   

►Který řetěz mohu požít...místo v podběhu / výrobce vozidla, 

manuál →  Konfigurátor sněhových řetězů: 
http://www.pewag.cz/Produkty/Snehove-retezy/vyhledavac-snehovych-retezu.aspx 

 

pewag 

Na co musím dbát? 



Zimní pneu, 12 m 
Zimní pneu, přední kola osazeny řetězy, 8,3 m 
Zimní pneu, všechna kola osazeny řetězy, 5,6 m 
 
 

5,6 m 8,3 m 12 m 

Brzdná dráha na zasněžené vozovce 

(25 km/h; -5°C; čtyřkolka) 

 

pewag 



Zimní pneu, 25% trakce 
Zimní pneu, přední kola osazeny řetězy, 33% trakce 
Zimní pneu, všechna kola osazeny řetězy, 60% trakce 
 
 

25% 

33% 60% 

Porovnání trakce na zasněžené vozovce 

(25 km/h; -5°C; čtyřkolka) 

pewag 





pewag nabídka osobní vozy 

snox pro  

    SXP 

servo 

   RS servo sport 

   RSS 



pewag nabídka osobní vozy 
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brenta-c  

    XMR 
brenta 9  

   XMB 

ring automatik   

    LM .. SB 



pewag 4x4-nabídka 

snox suv  

    SXV 

servo suv  

     RSV 
brenta- c 4x4  

     XMR-V 



pewag 4x4-nabídka 

austro sv 

    A-SV 

offroad extreme 

           FM 
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Řetězy pro nákladní vozy (stopové) 

pewag cervino r pewag austro sv pewag omnimat 



pewag nákladní řetězy nabídka síťové řetězy 

pewag uniradial s pewag uniradial sed pewag unimove TT 



Traktorové řetězy 

pewag dvojitá traktorová 

stopa 

pewag universal pewag universal ed pewag unimove traktor 



Zvláštní vozidla 

pewag žebříček pewag traktorová 

stopa 

pewag austro sv pewag unihub 



Kontakt 

Pavel Dušek 

Tel: 445 549 920 

prodej@pewag.cz 
 

 

pewag 

Děkuji Vám za Vaši pozornost  


