
Onspot - 
Automatic Traction Control System

OTA TALVI 
 HALLINTAAN



ÄLÄ YLLÄTY KOSKAAN!



Kaukana kotoa, ja sitten sääkin heit-
täytyy hankalaksi. Tummat pilvet ka-
saantuvat taivaalle ja lumi alkaa tuisku-
ta. Tuuli ulvoo ja lämpötila painuu yhä 
alemmaksi ja alemmaksi. Sään nopea 
muuttuminen vaatii kuljettajalta paljon.

Onspot voi kuitenkin rauhoittaa miele-
si. Silloin riittää, kun painat katkaisinta 
– muutamassa sekunnissa tilanne on 
taas hallinnassasi. Voit hoitaa tehtävä-
si loppuun, turvallisin mielin ja huolelli-
sesti, niin kuin aina.

Matkustajia täynnä oleva linja-auto on arvokkain mahdollinen 
kuorma. Kuljettajan tehtävänä on aikataulun noudattamisen 
lisäksi myös turvallisen kyydin tarjoaminen! Onspot poistaa 
turhan huolen talvisen sään kurittaessa tieliikennettä. Se antaa 
sinun istua turvallisesti paikallasi, poissa myrskystä ja liukkailta 
teiltä: riittää kun painat yhtä katkaisinta ajamisen aikana. 

Matkanjärjestäjänä tiedät, että hyvin tehty työ poikii lisää töitä 
ja kasvattaa yrityksen hyvää mainetta. Bussimatka on usein 
suuren lomaseikkailun alku toiveikkaille matkustajille. Se on otol-
linen maaperä hyvän maineen ja lisätöiden saamiselle – anna 
siis Onspotin turvata matkanteko hankalissa sääolosuhteissa.

Onspot turvaa ihmishenkiä – ja sinun maineesi!

ÄLÄ YLLÄTY KOSKAAN!

Onspot auttaa pääsemään 
perille turvallisesti – ja 
ajoissa!
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Onspot on yksinkertainen järjestelmä, jonka kuljettaja 
ottaa itse käyttöön silloin, kun tiet ovat liukkaat ja jäiset. 
Ohjaamossa olevan katkaisimen painaminen aktivoi 
automaattisen lumiketjujärjestelmän, joka mahdollistaa 
turvallisen ajamisen huonossakin säässä. 
Onspotin voi aktivoida ajon aikana, kun ajoneuvon nope-
us on enintään 50 km tunnissa. Katkaisimen painaminen 
laskee alas Onspot-pyörän, jonka ketjut lennähtävät 
vetävän pyörän alle auton liikkuessa eteenpäin. Ketjut 

lisäävät kitkaa kolmekymmentä prosenttia.
Sen ansiosta renkaan pito on liukkailla teillä paljon pa-
rempi, ja kuljettajan matka jatkuu turvallisemmin. Tar-
vittaessa aktivoitavan Onspotin käyttö on lisäksi erittäin 
helppoa. Investointi maksaa itsensä nopeasti takaisin. 
Onspotin avulla pysyt aikataulussa, turvaat hyvän mai-
neesi ammattikuljettajana ja voit ajaa teillä rauhallisin 
mielin – Onspot on elämäsi parhaita investointeja.

Turvallisuutta vain yhdellä katkaisijalla!

PARAS
INVESTOINTISI



KEVYEMPI 

RATKAISU!

UUSI
ONSPOT

29%
KEVYEMPI!

Uusi Onspot on edeltäjäänsä 29 % kevyempi ja nostaa siten hyötykuorman määrää. Lisäksi 
sen rakennekorkeus on matalampi, ja siksi uusi Onspot on markkinoiden kompaktein ja kevein 
automaattinen lumiketjujärjestelmä.

Hyväksyntä:

KBA ABG L:190

Onspot-sarja (vasen+oikea)
Sähkö- ja
paineilmasarja

Ketju-
pyörät

Autokiinnikesarja

Koko Onspot-sarja sisältää:



KEVYEMPI 

RATKAISU!
Joko olet päättänyt?
Onspotin avulla matka päättyy harvoin ikävästi. Tilaa On-
spot samalla kun tilaat uuden auton, tai hanki ja asenna 
se nyt nykyiseen ajoneuvoosi. 

Onspot sopii hälytysajoneuvoihin, linja-autoihin, raskai-
siin ja keveisiin kuljetusautoihin sekä hyötyajoneuvoihin. 
Omaan ajoneuvoosi sopivan Onspot-mallin saat helposti 
selville osoitteesta www.onspot.eu, jossa kokoonpa-
no-ohjelmamme auttaa oikean valinnan tekemisessä. 
Mikäli haluat henkilökohtaista palvelua, 
jälleenmyyjämme ja huoltokorjaamomme 
auttavat mielellään kaikessa Onspotiin 
liittyvässä tilauksesta asennukseen asti.

Hyvää ja turvallista matkaa!

VALITSE OMA ONSPOT-MALLISI TÄSTÄ:
configurator.onspot.eu



Reilut takuut
Onspot on testattu huolellisesti ja se täyttää tiukat 
laatu- ja toimivuusmääräykset. Sen vuoksi voimme-
kin tarjota sille reilut takuut.

6 kuukauden takaisinostotakuu
Jos et jostain syystä ole tyytyväinen Onspotiin, me 
ostamme sen takaisin. Takuu ei kuitenkaan kata 
asennus- tai irrotuskustannuksia. Takaisinostotakuu 
on voimassa kuusi kuukautta ostopäivästä lukien.

2 vuoden tehdastakuu
Onspotilla on kaikki valmistusvirheet kattava kahden 
vuoden tehdastakuu.

Saving lives, deadlines and reputation
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