P RO M O C J A

ŁAŃCUCHY PEWAG
NA KOŁA TRAKTORÓW!
Każdy ciągnik rolniczy powinien posiadać łańcuchy

Współczesne ciągniki to maszyny wielozadaniowe, wykorzystywane do różnych prac praktycznie
przez cały rok. Są nie tylko nośnikami maszyn rolniczych, ale także osprzętu transportowego,
komunalnego. Zimą okazują się być niezastąpione przy odśnieżaniu.
iągnik z zamontowanymi na kołach łańcuchami zapewnia możliwość wykonywania wszystkich zadań
także w trudnych warunkach zimowych. Łańcuchy gwarantują właściwą przyczepność na śliskim, lodowym podłożu, a także w czasie, gdy
maszyna porusza się w głębokim
śniegu. Praca ciągnika w łańcuchach
odbywa się z pełną wydajnością, bez

C

Zadbać o jakość!
Na rynku znaleźć można łańcuchy na
koła traktorów w szerokim zakresie cenowym. Niską ceną kuszą klientów
łańcuchy drabinkowe wykonywane
„rzemieślniczo” oraz produkty z Dalekiego Wschodu. Łańcuchy drabinkowe
nie zapewniają jednak wystarczającej
przyczepności, gdyż poprzeczki łańcucha wpadają między żebra bieżnika

łańcuchy wysokiej jakości, dostępne
w niewygórowanej cenie. Najlepszym
wyborem są produkty austriackiej firmy pewag. Górzysta Austria i wieloletnie doświadczenie zaowocowały gamą
łańcuchów o bardzo dużej trwałości
i wytrzymałości, świetnie dopasowanych do różnych warunków pracy.

Do wyboru...
uślizgów czy buksowania, a maszyna
z takim wyposażeniem zachowuje
pełną manewrowość. Nie do przecenienia są też względy bezpieczeństwa. Łańcuchy w warunkach zimowych minimalizują ryzyko uszkodzenia ciągnika czy też osprzętu,
a przede wszystkim podnoszą bezpieczeństwo kierujących nimi osób.

i łańcuch po prostu nie działa. A produkty dalekowschodnie? Te z daleka
wyglądają nieźle, lecz okazuje się, że
płacąc mniej dostajemy zdecydowanie
mniej. Łańcuchy wykonane są z taniego stopu stali o małej głębokości
utwardzenia. Efektem jest stosunkowo
krótka żywotność i ograniczona wytrzymałość. Rozsądniej jest wybrać

Firma pewag oferuje łańcuchy pewag
traktor doppelspur o śladzie kwadratowym, przeznaczone do warunków
standardowych. Do trudnych warunków pracy przeznaczone są łańcuchy
pewag universal o gęstej, sześciokątnej
siatce jezdnej. Wszystkie elementy
tworzące siatkę łańcuchów pewag universal są połączone za pomocą zgrze-

wanych i utwardzanych pierścieni,
co zdecydowanie wzmacnia ich konstrukcję. Łańcuchy pewag universal
w wersji ED posiadają dodatkowo nagrzane poprzeczki zapewniające dłuższą żywotność nawet w najcięższych
warunkach eksploatacyjnych. Zastosowany do budowy łańcuchów specjalny
stop stali TITANGrip® zapewnia wieloletnią trwałość. Specjalna budowa
siatki łańcuchów doppelspur i universal
powoduje, że ciągnik pracuje bez uślizgów i buksowania. Stosowanie tych
łańcuchów zimą oraz w warunkach
błotnych chroni opony przed uszkodzeniami i przyspieszonym zużyciem jakie
następowałoby przy buksowaniu kół
bez łańcuchów. Łańcuchy pewag przedłużają żywotność opon!

pewag polska Sp. z o.o.
ul. Bielska 1124,
43-374 Buczkowice
tel.: 33 8104 555
fax: 33 8104 666
mao@pewag.pl
www.pewag.pl
Firma pewag zaprasza do odwiedzenia stoiska (sektor E, droga 1, stoisko 113) podczas XV Międzynarodowej
Wystawy Rolniczej Agro Show, odbywającej się w dniach 20-23.09.2013 w Bednarach koło Poznania.

|

9

