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PRÍRUČKA NA INŠTALÁCIU 

ANTI-SLIPOVÉ REŤAZE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ 

SEKTOROVÉ REŤAZE PRE NÁKLADNÉ VOZIDLÁ 

TRUCK "SEKTOR" A TRUCK "SUPER SEKTOR" 

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 pásu umožňuje 

namontovať reťaz na koleso čiastočne zachytené na zemi. Odporúčané min. počet sektorov 

na kolesách - 3 kusy, optimálne 6 položiek. 

1. Namontujte reťaz na pneumatiku tak, aby sa napínacia svorka (A) nachádzala na vonkajšej 

strane kolesa (obrázok 1). 

2. Zatiahnite reťaze na pneumatíke tak, aby bočné háčiky (B) na vnútornej aj vonkajšej strane 

kolesa neprekryli behúň pneumatiky. 

3. Z vnútornej strany kolesa (obrázok 2) zasuňte montážny pás (C) cez otvor v ráfiku a 

zasuňte ho do napínacieho zariadenia umiestneného na vonkajšej strane kolesa. 

4. Použite rameno svorky na napnutie montážneho pásu, dávajte pozor, aby ochranný pás 

zabránil jeho opotrebovaniu na okraji ráfika. 

5. Uzamknite napínacie svorky. 

Dodržujte následne upozornenia: 

• Upínací pás nasaďte tak aby neprekrýval ventil pneumatiky  

• Obmedziť rýchlosť jazdy na 50 km / h 

• Používajte reťaze na jazdu na zasnežených alebo mäkkých povrchoch 

• Náhle zrýchlenie a brzdenie je zakázané 

• Používanie nadmerne opotrebovaných reťazí je zakázané 

 

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

TRUCK SEKTOR 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 

 

 

 

 


