Ochranné reťaze PEWAG
ČO SÚ OCHRANNÉ REŤAZE ?

PREČO STOJÍ ZA TO ICH POUŽÍVAŤ ?

Ide o veľmi hustú reťazovú sieť, ktorá pokrýva všetky
zraniteľné časti vašich pneumatík. Či už na behúni alebo
na bočných stenách vytvárajú bariéru proti poškodeniu.

• Maximalizácia životnosti pneumatiky, ktorá vedie
k významnému zníženiu nákladov na pneumatiky
• Predvídateľná životnosť pneumatík a reťazí
• Nižšie priame hodinové prevádzkové náklady
• Presné rozpočtovanie
• Minimálny prestoj v dôsledku poruchy pneumatiky
• Maximálna dostupnosť a zlepšená stabilita stroja,
zvýšená trakcia a lepšie prenikanie pri kopaní a ťažbe
• Zvýšenie produktivity v tonách za hodinu
• Rovná a drvená pracovná plocha znižujúca
rezanie pneumatík nákladného vozidla

Reťaze sú vhodné pre všetky značky, veľkosti a typy pneumatík.
Ponuky sú vždy šité na mieru pre konkrétneho zákazníka.
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REŤAZE PEWAG VÝRAZNE ZVYŠUJÚ
ŽIVOTNOSŤ PNEUMATÍK

PRE STROJE CATERPILLAR
NA SLOVENSKU DOPORUČUJEME
Typ výpletu

životnosť pneumatík (priemerné hodnoty)
bez ochranných reťazí

s ochrannými reťazami

Podzemie
(bane, razenie tunelov)
Horúca struska
(výroba ocele)
Tvrdé kamenivo
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Mäkké kamenivo
(vápenec, dolomit)
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Najvyššia životnosť a spoľahlivosť výrobkov
Prvé nasadenie reťazí a zaškolenie v cene
Ľahká ďalšia manipulácia a opravy pre zákazníka
Výjazdový servis na Slovensku – Nováky
Komunikácia s výrobcom v SK a CZ jazyku
Rýchla dostupnosť náhradných dielov – Nováky
„Bezkladivkové“ náhradné diely bezpečnosť
Kontroly reťazí u zákazníka v teréne
Krátke dodacie lehoty (2 – 3 týždne)
Doprava na miesto montáže

tycoon

granite

tyro

extrémne podmienky
(horúca struska, tunely)

tvrdé kamenivo
(žula, čadič)

ľahšie podmienky
(vápenec, dolomit)

Náhradné diely – „bezkladivkové“

ukončovacia
karabína
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Obchodné oddelenie CAT

Obchodní zástupcovia servisu – PSSR
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