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Tekniske specifikationer:  •  Fungerer ved hastigheder mellem 2 og 50 km/t 
• Kan aktiveres ved hastigheder på op til 50 km/t  •  Antal kæder: 6, 12 eller 18 kæder pr. side
• Udgave med 6 kæder kan leveres i gnistfri version for ADR-transport  •  Trykluftbehov: 7-10 bar
• Strømforsyning: 12 eller 24V, 8A-sikring  •  Vægt ca. 50 kg (komplet)

Én løsning – mange fordele
• Samme vejgreb som med traditionelle

snekæder - blot ved tryk på en knap!

• Permanent monteret - altid til rådighed,
når du har brug for dem

• Kan til- og frakobles ved hastigheder
på op til 50 km/t

• Fungerer både ved kørsel fremad og
baglæns

• Reducerer bremselængden

• Forbedret sikkerhed og komfort for
chaufføren

• Stort set vedligeholdelsesfri

• Reduceret risiko for dyr stilstand ved
kørsel på isede veje

Fuld tilfredshed - med garanti
Onspot leveres med en 2-årig reklamationsret fra 
fabrikken. Skulle du mod forventning ikke være 
tilfreds med Onspot, tilbyder vi også en 6-måneders 
tilbagekøbsgaranti.

Bare tryk på knappen
De automatiske Onspot snekæder aktiveres 
og deaktiveres blot med tryk på en knap. 
Du behøver ikke engang forlade førerhuset. 

Let at montere
Ved levering modtager du et komplet Onspot- 
system. Det er let at montere ved hjælp af 
standardværktøj, og det tager nogle få timer.

Enkle og gennemprøvede
Forbløffende enkelt og meget pålideligt. 
Onspot-konstruktionen er meget robust, slid-
stærk og driftssikker, og systemet er monter-
et på mere end 150.000 køretøjer.

Passer på alle køretøjer
Onspot kan monteres på de fleste køretøjer 
takket være skræddersyede monterings-
beslag til langt de fleste mærker og modeller.

Onspot Kick-Back beslag
Ved montering af et Onspot kædehjul vil der være en afstand mellem armen og 
hjulet. For at forhindre, at kæderne kommer i klemme mellem armen og hjulet 
og dermed forhindrer kædehjulet i at rotere frit, skal tilbageslagsværnet 
monteres. Onspot leveres altid med denne beskyttelse.

n nye patenterede tilbageslagsbeslag i rustfrit stål er en smart løsning og nem at 
samle. Den skal altid monteres mellem kædehjulet og armen, og den er 
selvjusterende. Dermed ender den altid i den rigtige position.

Den bedste del: den er inkluderet i alle Onspot kædehjulssæt
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