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Laternakandurid
Rekkamehe kodu on ratastel. Ka siis kui 
elad päikeseküllasel lõunamaal, avastad 
end ühel hetkel rinda pistmas tundmatute 
teeoludega albioni vihmamärjal ja udusel 
kiirteel või polaarjoone lähedastel, lõpma-
ta sirgetel, inimtühjadel ja pimedatel maan-
teedel.

Elu pole palju lihtsam ka nendel ametiven-
dadel, kelle teed kodust nii kaugele ei vii. Ka 
Kesk– Euroopa mägistel teedel on ilmas-
tikutingimused kiired muutuma ning ööpi-
medus ei hoiata oma saabumisest just pi-
kalt ette. Öö ja õhtutundidel tuleb rekkame-
hel üha sagedamini tööl olla, kuna liiklusvoo 
hajutamiseks tiheda liiklusega Euroopa tee-
del suunatakse kaubavoogusid üha rohkem 
liikvele öötundidel. 

Üks korralik rekka ei saa lubada täna enda-
le ainuüksi kauba vedamise luksust. Auto-
le paigaldatud lisaseadmete abil tuleb ise 
toime tulla kauba peale ja mahalaadimise-
ga, teede hooldusega ja ei tea millega veel. 
Ning seda kõike tihti ajal mil inimese tava-
pärane olek on uni- öösel! 

Kes tunnetasid eelpool kirjeldatus midagi 
tuttavlikku, teavad kui oluline on hästi val-
gustatud tee tagamaks ohutut jõudmist siht-
kohta või päevaselt päikseline töömaa, soo-
ritamaks laadimis- või muud tööd kvaliteet-
selt ja ohutult.

Veokitele paigaldatud standardvalgustus 
sobib hästi toimetulekuks heas korras ning 
hästi valgustatud ja tähistatud Kesk– Euroo-
pa teedel. Sellest ei piisa aga eelkirjeldatud 
olukordades. Mõeldes teie teekonna ja töö 
turvalisusele on METEC aastaid konstruee-
rinud ja edasi arendanud lahendusi, kuidas 
kiirelt ja turvaliselt kinnitada veokitele erine-
va otstarbega lisavalgustust. 

Kõige selle kõrval ei ole me endale oma-
selt jätnud tähelepanuta toodete esteetilist 
välimust. Rekkamehele on auto tema ko-
duks ja koju tulek ning seal olek peab pak-
kuma lisaks esmavajalikule ka silmarõõmu 
ning hingele rahuldust. Seda kõike loodame 
oma toodete maitseka disaini ja kvaliteetse 
viimistlusega teile „kauba peale“ pakkuda.

KERGE JA TUGEV KONSTRUKTSIOON

• Kerge ja tugev konstruktsioon on disainitud ka kõige raskemate laternate     

   stabiilseks kinnitamiseks

•  Tugev kinnitus kabiini külge hoiab laternate valgusvihu stabiilsena

• Kiire paigaldus kabiini küljes olemasolevate ja selleks otstarbeks ette-

   nähtud kinnituspunkte  külge 

• Toote konstruktsioon vastab direktiividele 92/114 EC ning on heaks kiide-    

   tud Saksa TÜV ja Rootsi SP institutsioonide poolt

Eelised:
„SAAGU VALGUS“ 

• Paigaldatud kaablite ristlõige on sobilik ka kõige võimsamate laternate paigaldu- 

   seks 

•  Sõltuvalt laternate suurusest ja funktsioonist võib ühele kandurile paigutada kuni 

10 erinevat valgusallikat

•  Valikus on palju  lisakinnitusi erinevatele laternatüüpidele

• Võimalus lisaks integreerida LED tuled

• Valikus kandurid laternate paigalduseks kabiini eri osadesse – katusele,  stange   

   kohale, esiklaasi alla, kabiini tahaküljele

LATERNAKANDURID
ESIKLAASI ALLA

VALGUSTID KABIINI TAHA

ERINEVAD VIIMISTLUSASTMED

LED INTEGREERIMISE 
VÕIMALUS

TULEDE 
KLAMBERKINNITUS

KÕRGLÄIKE POLEER VÄRVITUD
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TAILOR YOUR BAR!

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 

•  Müügi- ja arendusmeeskonnal on uute 

toodete arendamisel pikaajaline koge-

mus ning aktiivne koostöö klientidega.

e... 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


