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NÁVOD NA INŠTALÁCIU PROTIŠMYKOVÉ REŤAZE PRE NÁKLADNÉ 

VOZIDLÁ 

TRUCK SECTOR FAST/ TRUCK SECTOR STRONG 

Rýchla montáž snehovej reťaze pre nákladné vozidlá, špeciálny systém, vyrobený zo 

štvorcovej reťaze ø 7 mm. Štvorcová reťaze vyrobená zo špeciálnej zliatiny, vytvrdená do hĺbky. 

Navrhnuté pre ťažké a veľmi náročné pracovné podmienky. Montáž pomocou špeciálnej 

skrutky s háčikom umožňuje namontovať reťaz na koleso čiastočne zachytené na zemi. 

Odporúčané min. počet sektorov na kolesách - 3 kusy, optimálne 6 položiek. 

1. Nasaďte reťaz na pneumatiku tak, aby sa napínacia skrutka končila háčikom bol na 

vonkajšej strane kolesa a úchytky spájajúce dosky s priečniky (A) hladkou stranou 

smerom k pneumatike.  

2. Vycentrujte reťaz na pneumatike tak, aby montážne dosky priečnika (B) sú v rovnakej 

výške na oboch stranách kolesa. 

3. Z vnútornej strany kolesa (obr.2) prevlečte montážnu reťaz (C) cez otvor v ráfiku a 

pripojte ho k háku napínacej skrutky pomocou spojky, ktorá ju posilní napnutie 

reťaze po utiahnutí matice (D). 

4. Pomocou nástrčky alebo kľúča "27" pevne utiahnite maticu (D). Po tejto operácii by 

malo byť aspoň niekoľko otáčok skrutkového závitu vyčnievať nad lícom matice. 

5. Po prejdení krátkej vzdialenosti skontrolujte zarovnanie reťaze a prekontrolujte aj jej 

správne napnutie. 

POZNÁMKY: 

- obmedziť rýchlosť jazdy na 50 km/h 

- pri jazde na zasneženom alebo mäkkom povrchu používajte reťaze 

- prudké zrýchľovanie a brzdenie je zakázané 

- je zakázané používať nadmerne opotrebované reťaze 

Obrázok 1. Vonkajšia strana kolesa                              Obr.2 Vnútorná strana kolesa  
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Tabuľka rozmerov pneumatík  

TRUCK SECTOR STRONG 20´´ 22,5´´ 24,5´´ 

1 

10.00x20  

11.00x20  

12.00x20 

11.00x22.5  

12.00x22.5  

13x22.5  

275 / 70x22.5  

275 / 80x22.5  

295 / 70x22.5  

295 / 80x22.5  

305 / 70x22.5  

315 / 70x22.5  

315 / 75x22.5  

315 / 80x22. 5 

305 / 75x24,5  

315 / 75x24,5 

 

 

 


