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Eurobar esikaitsesüsteem autodele
METECi euroraudade konstruktsioonis ka-
sutame maailmas ainulaadset ja patentee-
ritud, energiat neelavat kinnituselementi, 
mille on koostöös välja töötanud METECi 
insenerid ja Tallinna Tehnikaülikooli teadu-
rid. METECi kinnituselemendi abil kinni-
tub esikaitsesüsteem autokere jäikade ele-
mentide külge. Kinnituselement on disai-
nitud nii, et tavaolukorras säilitab see va-
jaliku jäikuse nii euroraua enda kui ka sel-
lele paigaldatud lisavalgustuse stabiil-
seks kinnitamiseks. Element deformeerub 
vaid kindlast suunast toimunud kokkupõr-
kel välise takistusega, summutades osa 
löögienergiast ja vähendades nii vigastu-
si kokkupõrke mõlemale osalisele. Kerge-
mate kokkupõrgete korral, mis eurorauda 
ennast ei kahjusta, on võimalik asendada 
deformeerunud kinnituselement uuega ja 
taastada toote esialgne väljanägemine.

Paljud meie konkurendid kinnitavad euro-
rauad vahetult auto plastkaitseraua külge. 
Kuid plastikust kaitseraud ega selle kinni-
tused autokere külge pole disainitud lisa-
raskuste paigaldamiseks. Plastkaitseraua-
le tekkiv dünaamiline lisakoormus hakkab 
pikaajalisel kasutamisel selle kinnitusi nõr-
gestama ning võib põhjustada isegi kaitse-
raua kuju muutusi. Kuna euroraud ja kait-
seraud on vahetult teineteise küljes kinni, 
saab juba kõige väiksema kokkupõrke kor-
ral viga ka plastkaitseraud ja see tuleb väl-
ja vahetada. 

METECi euroraudade ohutust ja kasutegu-
rit on kontrollitud ELi määruse 78/2009/EÜ 
kohaselt. Väljastatud e-tüübikinnitus lubab 
neid ilma lisakooskõlastuste ja -ülevaatu-
seta paigaldada kõikides ELi liikmesriiki-
des, samuti Norras ja Šveitsis registreeri-
tud sõidukitele.

METECi eurorauad on välja töötatud auto-
põhiselt, mitte ei ole mindud ühtsustamise 
teed. Selline lähenemine tagab, et peale 
autos sõitjate ja kaasliiklejate ohutuse suu-
rendamise lisavad need teie autole ka nau-
ditavaid esteetilisi nüansse. 

StabiilnE, vibratSioonivaba
•  Esiraud on kinnitatud auto tugevate kereelementide 

külge - stabiilne ja vibratsioonivaba kinnitus isegi  
70 mm läbimõõduga torude kasutamisel.

•  Võimalus stabiilselt paigaldada lisavalgustust - Tu-
lede valgusvihk ei “hüple”. 

ohutu kõigilE
•   Deformatsioonivahe toote ja stange vahel - väikse-

matel kokkupõrgetel ei kahustata stanget.
•  Väldib ülemäärasest koormusest tekkivat stange ja 

selle kinnituste purunemist.
•  Ohutum kui auto ise.

ÖkonoomnE aSEnduS
•  Avarii korral ökonoomselt ja kiiresti asendatavad 

ühenduslülid. 

Eelised:

 LöögiENErgiAT NEELAV 
smart ÜhENDuSLÜLi 

rOOSTEVAbAST TErASEST

TugEVAD, KErEOSADE 
KÜLgE PAigALDATAVAD 
KiNNiTuSED

ENErgiA NEEL-
DuMiSEKS  

VAjALiK  
DEfOrMAT-

SiOONiVAhE

PiiSAVALT TugEV LiSALATErNATE KiNNiTAMiSEKS



kvalitEEtSEd matErjalid
•  Kasutame 18-protsendilise kroomi- ja 

10-protsendilise niklisisaldusega roos-
tevaba terast.   

•  Keevisõmblustes on kasutatud veel 
suurema kroomi- ja niklisisaldusega 
materjale.

•  Vahetult põhitoote külge ühendatud ja 
nähtavad kinnituselemendid on valmis-
tatud roostevabast terasest ja elektro-
lüütiliselt poleeritud.

•  Autotööstuse standardite kohaselt värvi-
mine annab ka terasest kinnituselemen-
tidele pikaajalise korrosioonikindluse. 

taSEmEl PinnaviimiStluS 
•  Kõrgläige on saavutatud mehaanilise 

poleerimisega. 
•  Kuna kroom ja nikkel on juba materjali 

sulamis, mitte pinnakattena, ei kooru 
see toote pinnalt maha.

•  Lihtsate vahenditega on võimalik kõrg-
läige ise taastada.  

•  Tooteid on võimalik saada ka värvituna 
kõikides rALi või autovalmistaja loo-
dud toonides.

tugEv kinnituS 
•  Tagab alati toote kasutusotstarbe säili-

mise.
•  Tagab toote tugeva ja kestva kinnituse 

dünaamiliste koormuste korral.
•  Arvestab ka tootele paigaldatud lisa-

seadmete (nt laternad) koormusega.
•  Kasutame kinnituskohti, kus auto kerel 

on piisav tugevusvaru.

kiirE PaigalduS
•  Ülevaatlikud sümbolitega juhendid, 

kus on näidatud paigalduseks vajali-
kud tööriistad ja ajakulu. 

•  Kinnitusdetailide suur valmistustäpsus 
ja kvaliteetne viimistlus.

•  Paigalduse käigus ei muudeta auto ke-
reelementide kuju ega rikuta algset vii-
mistlust.

•  Kiirem paigaldus saavutamaks vajalik-
ku kinnitustugevust. 

garantEEritud ohutuS 
ja tootEvaStavuS
•  Tooted on arendatud, valmistatud ja 

testitud ELi või teiste riikide vastavate 
regulatsioonide kohaselt. 

•  Tooteil on nõuetekohased kasutusload 
või tüübikinnitused.  

•  Tootearendusse ja katsetustesse on 
kaasatud Eesti ja Euroopa juhtivad üli-
koolid ja teadusasutused.

the details we care...



the quality we share...
SuurEm turvaliSuS 
SõitjailE ja kaaSliiklEjailE 
•  Vähendavad jalakäijate ja ratturite vi-

gastusi autoga kokkupõrkel.
•  Vähendavad juhi vigastada saamise 

ohtu teelt väljasõidu korral või otsasõi-
dul metsloomale.

•  Vähendavad vigastuste võimalust, kui 
autosse sisenemisel, autost väljumisel 
või laadimistöödel libisetakse või veni-
tatakse end .  

•  Vähendavad auto vigastusi väiksemate 
kokkupõrgete korral, mistõttu on re-
mondikulud väiksemad. 

•  Autole kindlalt kinnituv lisavalgustus 
küljetorudes parandab nähtavust pime-
dal ajal ja vähendab õnnetuste ohtu.

tiPPdiSain
•  Ühe automudeli kõik tooted arendab 

sama disainimeeskond.
•  Esteetiline väljanägemine on meile olu-

lisem kui toodete ühtsustamisest saa-
dav tulu.

•  Samaaegselt autole paigaldatuna moo-
dustavad tooted esteetilise terviku.

nüüdiSaEgnE r&d ja 
tootminE
•  Nii tootearendus kui tootmine käib meie 

tehases Eestis, Tartus. 
•  Kõik baastooted varustatakse lähte-

mõõtmetega digitaalselt ning koosta-
takse 3D-mudelid ja tootejoonised.

•  Moodne Euroopa ja jaapani päritolu 
sisseseade tagab suure valmista-
mistäpsuse ja tarnekindluse.  

•  Selle kaudu  on meie toodete täpne so-
bivus ja sujuv paigaldus baastootele 
alati tagatud.

traditSioonid ja  
kogEmuSEd
•  juba 20 aastat on ettevõte valmistanud 

lisavarustustooteid ka private label’i all 
Euroopa juhtivatele autotootjatele.   

•  Ettevõtte kvaliteedijuhtimissüsteemil on 
iSO 9001 sertifikaat 2001. aastast.

•  Müügi- ja arendusmeeskonnal on uute 
toodete arendamisel pikaajaline koge-
mus ning aktiivne koostöö klientidega.

Suv / van / PiCkuP

truCk

esirauad,  
esisTange kaiTsmed

laTernakandurid,  
sTange, kaTus,  
esiklaasi alla

küljeTorud 
Brace-iT

TooTed ProFFide-
le: kaiTsePlekk,  
asTmelaud, kar-
TerikaiTse

rammrauad

ec–esirauad

esi- ja Taga- 
sTange kaiTsmed,
küljeTorud

veoauTode  lisad:  
kilBid, Pasunad,  
laTernakaiTsevõred 

asTmelauad  
Tour

Haakeseadmed,
konksud, juHTmed

muud lisad:  kasTikaared, kaTuse-
reelingud, TaganurgakaiTsmed


