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6 MONTHS

2 YEARS
FAC T ORY WARR A N T Y

MONE Y BACK  GUAR ANTE E

Många fördelar i en lösning
• Ger samma grepp som vanliga

snökedjor – med en knapptryckning!

• Fast monterade – finns alltid till hands
när det behövs

• Aktiveras/avaktiveras under körning i
upp till 50 km/h

• Fungerar både framåt och bakåt

• Förkortar bromssträckan

• Ökad säkerhet och komfort för föraren

• I princip underhållsfri

• Minskar risken för kostsamma stille-
stånd på grund av halka

Vi garanterar att du blir nöjd
Onspot omfattas av en 2-årig fabriksgaranti. Om du 
mot förmodan inte skulle vara nöjd, finns det också 
en 6-månaders återköpsgaranti. 

Bara en knapptryckning
Automatiska snökedjor kopplas i och 
ur med en enkel knapptryckning. 
Du behöver aldrig lämna hytten. 

Enkel att montera
Onspot-satsen levereras komplett 
och monteras enkelt på några tim-
mar med vanliga verktyg.

Enkel och väl beprövad
Lika genialiskt enkel som pålitlig. 
Den robusta konstruktionen, som 
har bevisat sig under många år, har 
installerats på fler än 150 000 fordon.

Passar alla fordon
Specialanpassade fästen finns för 
alla större tillverkare och modeller.

Onspot kastskydd
När du monterar kedjehjulet på armen behövs det ibland distanser mellan 
delarna för att få bästa anläggning mot fordonets däck. Detta kan skapa 
ett utrymme. Om det utrymmet är mellan 21 mm och 41 mm brett finns det 
en liten chans att en kedjelänk  fastnar i det. Då kan inte kedjehjulet 
snurra och systemet fungerar inte.

För att förhindra det tillhandahåller Onspot ett så kallat kastskydd.

Detta patenterade kastskydd, tillverkat av rostfritt stål, är en riktigt smart 
lösning. Du monterar det mellan kedjehjulet och armen och det anpassar sig 
själv till rätt position.

Det bästa är att det ingår till alla Onspot-kedjehjulssatser och system

... DU KOMMER 
...FRAM I TID

Teknisk specifikation: •  Driftshastighet: 2–50 km/h 
• Aktiveringshastighet: max 50 km/h •  Erforderligt lufttryck: 7–10 bar
• Kedjor: 6, 12 eller 18 kedjor samt 6 kedjor gnistresistenta
• Strömförsörjning: 24V el. 12V, 8A säkring •  Vikt: ca 50 kg för ett komplett system VBG Group Truck Equipment AB
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