Rätt val av fordonsbelyning – enkel åtgärd som räddar liv
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Undvik kollision med mer än 10 sekunders
extra reaktionstid
En stor bidragande olycksfaktor i trafiken är mörkret. Ändå tänker många –
det händer inte mig. Valet av fordonsbelysning är en enkel åtgärd som kan
rädda liv. Med rätt typ av extraljus kan du få mer än tio sekunder extra på dig
att reagera och undvika en kollision.
Sikten är en avgörande faktor som försämras avsevärt efter skymningen.
Mörkerkörning är mer ansträngande samtidigt som reaktionstiden förkortas.
Fotgängare och cyklister utsätter sig för extra stor risk i höstmörkret, innan
snön fallit. Valet av fordonsbelysning kan göra en enorm skillnad för att

uppmärksamma dem.
– För en förare är det något av det värsta som kan hända, att köra på en
annan människa. Kan Strands Lighting Division bidra till att fler använder
högkvalitativ fordonsbelysning och på så sätt rädda fler liv, så har vi en viktig
uppgift, säger Johan Carlos VD på Strands Fordonskomponenter AB.
Om du kör 100 km/h, passerar du 28 meter per sekund. Du får tre extra
sekunder på dig att reagera och agera för varje 100 meter som du utökar din
sikt. I det här sammanhanget är tre sekunder väldigt långa.
Monterat och klart
LED-ramper är ett bra alternativ till traditionella extraljus som fixar både
längden och bredden. En lösning som gör det enkelt för dig, där både produkt
och montering ingår i priset – är Mekonomens Monterat & Klart-erbjudande.
Till hösten ingår NUUK LED bar från Strands Lighting Division som ett av
alternativen.
Med Nuuk LED bar (Art. nr. 809114) får du en lux på 448 meter, vilket innebär
att du får mer än tio sekunder extra på dig att reagera och undvika en
kollision - en mycket bra anledning till att montera extraljus på ditt fordon.

NUUK-serien inkluderas i Strands Lighting Divisions treåriga funktionsgaranti
– en unik trygghet som understryker varumärkets kvalitet, förbättrar servicen
och ökar kundnöjdheten. Funktionsgarantin gäller samtliga produkter i
sortimentet.
Se hela Strands Lighting Divisions sortiment av extraljus HÄR.
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Strands fordonskomponenter AB har Europas snabbast växande varumärken
inom fordonsbelysning. Högsta kvalitet till ett pris som gör produkterna
tillgängliga för alla. Strands varumärken säljs över hela Europa och i stora
delar av världen. Målet är att bli det ledande handelshuset inom branschen
med marknadens bästa och mest omtyckta varumärken. Tack vare Strands
unika historia av att förändra marknaden erbjuds produkter och kunskap som
ingen av våra konkurrenter klarar av.

Kontaktpersoner
Moa Andrén
Presskontakt
Presskontakt
moa@fikka.com
0731537130

