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Yhä useampi investoi automaattiseen 
lumiketjujärjestelmään, Onspottiin. Suosi-
tun tuotteen uusi versio on markkinoiden 
lyhyin, kevein sekä korroosio- ja huol-
tovapaa. Kevyempi sylinteri mahdollistaa 
suuremman hyötykuorman. 

Automaattinen lumiketjujärjestelmä auttaa 
vähentämään onnettomuuksia talvisin. Erilai-
sia Onspot-versioita on kehitetty kuorma- ja 
linja-autoille, pakettiautoille ja ambulansseille 
sekä ilmajousitetuille ajoneuvoille, joissa on 
matala rengasprofiili. Uusin versio suositusta 
lumiketjujärjestelmästä (saatavana sekä 
raskaille että kevyemmille hyötyajoneuvoille) 
sisältää useita innovatiivisia etuja.

Uusi tuote on 29 % kevyempi kuin edellinen 
versio, mikä mahdollistaa suuremman hyöty-
kuorman ja vähentää ylikuormaamisen riskiä, 
etenkin ambulansseissa.

Aktivoidaan ajon aikana
Ajoneuvon kuljettaja voi aktivoida tai lopettaa 
automaattisten lumiketjujen käytön nappia 
painamalla – jopa 50 km/h nopeuteen asti.

Automaattinen lumiketjujärjestelmä vähentää 
onnettomuuden riskiä ja helpottaa kuljettajan 
työtä huonoissa keliolosuhteissa. Kun Onspot 
aktivoidaan, järjestelmä ohjaa ketjut vetävän 
pyörän alle. Tämä lisää välittömästi kitkaa ren-
kaan ja tien pinnan välissä, mikä parantaa pitoa 
ja ohjattavuutta vähentäen onnettomuusriskiä 
mahdollisessa luistotilanteessa.

Huoltovapaa Onspot-järjestelmä
Uusi Onspot on paitsi paljon kevyempi, myös 
helpompi asentaa. Järjestelmä on täysin 
huoltovapaa.

Ilmaliittimet on suojattu ja sijoitettu samaan 
paikkaan, mikä helpottaa asennusta ja 
vähentää vaurion mahdollisuutta. Järjestelmä 
on yhteensopiva edellisen sukupolven Onspot- 
kiinnikkeiden kanssa, mikä pienentää asen-
nuskustannuksia. Uusi Onspot on lyhyempi, 
joten ketjupyörä on voitu sijoittaa sylinterin 
taakse sen ollessa valmiustilassa. Lisäksi 
tuote on valmistettu anodisoidusta alumiinista, 
joten järjestelmä on huoltovapaa ja vähentää 
korroosioriskiä. Tämä merkitsee pienempiä 
elinkaarikustannuksia.

Voi maksaa itsensä takaisin viikossa
Onspot-myynti kasvaa jatkuvasti. Automaat-
tinen lumiketjujärjestelmä hankitaan usein 
tehokkuuden varmistamiseksi. Lisäksi asiak-
kaat pitävät Onspot-järjestelmää investointina, 
joka pienentää käyttökustannuksia.

Onspot-käyttäjien mielestä järjestelmän ansi-
osta tiepalvelun tarve talvikeleillä on vähentynyt 
puoleen. Eräs käyttäjistä on laskenut, että
Onspot voi maksaa itsensä takaisin jopa 
viikossa, kun sitä käyttämällä on estetty viisi 
hinausta vaativaa liikennetapahtumaa, välttäen 
seisonta-aikoja sekä kalliita logistisia haasteita.
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Onspot — automaattinen lumiketjujärjestelmä 

Investoimalla järjes-
telmään, joka saattaa
pelastaa ihmishenkiä, 
voidaan saavuttaa 
parempi käyttöaste 
ja pienemmät käyttö-
kustannukset vaikeissa 
keliolosuhteissa.


