Onspot Automatic Traction Control System
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Du kan sagtens sætte dig i den situation. Pludselig slår vejret om. Mørke
skyer tordner frem på himlen og sneen
begynder at falde. Det blæser og temperaturen kommer under nulpunktet.
Det hurtige vejromslag stiller store
krav til dig som chauffør.
Men med Onspot kan du føle dig tryg.
Alt du behøver at gøre er at trykke på
knappen, og på få sekunder, har du
situationen under kontrol. Du kan nu
udføre din opgave og samtidigt gøre
det med følelsen af kontrol.

Onspot redder dig – og dit omdømme
Onspots fordele er mange. Men måske det vigtigste for
dig som transportør er, at det forbedre dit arbejdsmiljø
og sikkerhed. Med Onspot kan du føle dig tryg, når vejret
slår om. Du behøver ikke at forlade lastbilen og bevæge
dig ud i snestorm eller på glatte veje, du kan sidde roligt i
førerhuset og blot trykke på knappen – mens du kører.
Som transportør ved du, at et veludført arbejde er vejen
frem til yderlige opgaver og et godt omdømme. Dine kunder forventer, at vare og tjenester leveret til aftalt tid. Med
Onspot kan du præcis gøre det – selv under vanskelige
vejrforhold, hvilket hjælper dig med at opbygge et godt
omdømme som gavner din forretning.

Onspot hjælper dig
med at komme
sikkert frem – og i ret tid!
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DIN BEDSTE
INVESTERING

Onspot er et enkelt system, som du aktiverer, når vejene
bliver glatte eller iskolde. Ved at trykke på en knap inde i
lastbilen, aktiveres det automatiske snekædesystem og
du kan trygt kører videre.
Når du trykker på knappen, som du kan gøre op til en
hastighed på 50 km/t, sænkes hjulene som er monteret
med kæder, kæderne kastes ind under dækket. Det øger
friktionen væsentligt.

Resultatet er et bedre vejgreb og du behøver ikke at
forlade bilen. Onspot er desuden let at anvende og kan
aktiveres når behovet er der. En investering i Onspot er
hurtigt tjent hjem. Det hjælper dig med at kunne overholde leveringstider, bibeholde dit omdømme og bidrager
til din følelse af tryghed på vejene – en af dine bedste
investeringer.
Et knaptryk er nok!
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29%
LETTERE!
Ny Onspot er blevet 29% lettere, hvilket betyder større nyttelast.
Den har en lavere samlet monteringshøjde.

Et komplet Onspot kit består af:

Onspotsæt (V+H)

Kædehjulssæt
El- & Luftsæt

Konsolsæt

Certifikat:
KBA ABG L:190

VÆLG DIN ONSPOT HER:
configurator.onspot.eu

Har du besluttet dig?
Med Onspot reducerer du risikoen for, at din tur skal få en
trist slutning. Bestil Onspot samtidigt med at du bestiller
dit nye køretøj, eller køb det til eftermontering nu.
Onspot passer på udrykningskøretøjer, busser, tunge- og
lette lastbiler o.a.
Hvilken Onspot som passer på netop dit køretøj, det kan
vores konfigurationer hjælpe med. Ønsker du personlig
hjælp, kontakter du din forhandler eller serviceværksted,
som hjælper dig hele vejen fra bestilling til montering.
Held og lykke og kør forsigtigt!

Generøse garantier
Onspot er testet og har høje standarder for kvalitet
og funktionalitet, som gør det muligt for os at yde
generøse garantier.

6 måneders tilbagekøbsgaranti
Hvis du af en eller anden grund ikke er tilfreds med
Onspot, så køber vi tilbage produktet. Dette omfatter dog ikke montering- eller demontering. Tilbage
købsgarantien gælder i 6 måneder fra købsdatoen.

2 års fabriksgaranti
Onspot leveres med en 2 års fabriksgaranti på
fabrikationsfejl.

FORHANDLER:

Saving lives, deadlines and reputation

onspot.eu

Member of VBG GROUP

