
Når du må rekke frem i tide!
www.onspot.com



En løsning – mange fordeler
• Friksjonen tilsvarer vanlig kjetting 

– kun ved å trykke på knappen

• Permanent montert – alltid tilg-
jengelig når du trenger dem.

• Aktiveres/deaktiveres opp til 50 km/t 

• Virker både fremover og bakover

• Gir kortere bremsestrekningen

• Økt sikkerhet og komfort for sjåføren

• I praksis vedlikeholdsfri

• Reduserer faren for kostbare forsin-
kelser ved glatte og isete veier.

Slik fungerer Onspot
Ett trykk på knappen og kjettinghjulet senkes ned så det kommer i kontakt med 
drivhjulet og begynner å rotere. Dette gjør at sentrifugalkraften slenger kjettin-
gene under hjulet og gir en friksjon tilsvarende vanlige kjettinger.

Perfekt tilpasset din bil
Festene er perfekt tilpasset de forskjellige bilmerker og modeller. På denne 
måten vil din Onspot automatkjetting ha optimal tilpasning til din bil. 

Service & vedlikehold
Onspot er i praksis vedlikeholdsfri. Systemet må aktiveres og kjøres noen me-
ter minst en gang hver mnd. dette for at lagrene i hjulene skal holde seg i god 
stand. Om du allikevel skulle trenge hjelp finnes det et landsdekkende servi-
cenett du kan kontakte.  

Vi garanterer at du blir fornøyd
Onspot har 2 års fabrikkgaranti. Om du mot formod-
ning ikke skulle være fornøyd finnes det også 6 mnd. 
gjenkjøpsgaranti. 

VED Å TRYKKE PÅ EN BRYTER 
FÅR DU ØKT FRIKSJON…

… DU 
KOMMER 

FREM I TIDE

Tekniske spesifikasjoner: •  Driftshastighet: 2 – 50 km/t  •  Aktiveringshastighet: max 50 km/t 
•  Lufttrykk: 7-10 bar • Kjettinger: 6, 12 eller 18 kjettinger samt gnistfri med 6 kjettinger 
•  Strømforsyning: 24 V eller 12 V, 8A sikring 
•  Vekt: ca. 45 kg for tunge kjøretøy og ca. 55 kg for lette kjøretøy

    
  

  

Bare trykk på knappen
Automatisk kjetting blir koblet inn og 
ut bare ved å trykke på en knapp. 
Du trenger ikke å forlate førerplassen.

Lett å montere
Du får ett komplett Onspot sett levert. 
Du anvender standard verktøy, 
monteringen gjøres enkelt på noen 
få timer.

Enkelt og velprøvd
Genial, enkel og pålitelig. Den ro-
buste konstruksjonen gir lang levetid, 
Onspot er installert på mer enn 
150 000 kjøretøy.

Passer de fleste kjøretøy
Spesialtilpassede fester finnes for 
de fleste bilmerker og modeller.

6 MONTHS

2 YEARS
FAC T ORY WARR A N T Y

MONE Y BACK  GUAR ANTE E
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