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Ljusa tips inför bilresan i sommar
Sommartider är inte detsamma som ökad trafiksäkerhet. Det är under de
bästa väderförhållanden som Trafikverket ser en tydlig ökning av
dödsolyckor. Här är knepen som håller dig säker på vägarna.
Semestern närmar sig med stormsteg. Det är snart dags för längre bilresor,
både i dagsljus och mörker. Vid vinterväglag räknar vi med mörker och
snötäckta vägbanor, vilket för många leder till ett lugnare körsätt och en
större medvetenhet kring säkerhet. Sommarväglag med breda och raka vägar
kan inbjuda till höga hastigheter och riskfulla omkörningar, vilket gör att
olyckorna ökar enligt Trafikverket.
Hur ökar du trafiksäkerheten?

Förutom att följa hastighetsgränserna, vara nykter och utvilad, samt att
använda säkerhetsbälte är valet av fordonsbelysning en viktig faktor. Om det
händer en olycka eller om fordonet går sönder kan portabla varningsljus
komma till stor användning för att påkalla trafikanternas uppmärksamhet. De
är smidiga att ha med sig, både för bilister och professionella användare
(väghållningsfordon mfl.).
- Jag rekommenderar Strands synkroniseringsbara varningsljus som kommer i
6-pack, ett smart hjälpmedel att placera ut vid vägkanten. Den
orangea ljuseffekten får oss att reagera och sakta ner, vilket kan rädda liv,
säger Thomas Hagert, produktutvecklare på Strands Fordonskomponenter AB.
Undvik trötta ögon
När det handlar om monterad fordonsbelysning, som används varje dag,
utveckar Strands ständigt nya lösningar med förarens körupplevelse i fokus.
Nytillskottet Arcum är en LED-ramp framtagen för att nå den optimala
ljusbilden. Ljusbilder med starkt närljus eller onödigt långt spotljus kan
nämligen orsaka ansträngda ögon, vilket kan leda till en obehaglig och
osäker körupplevelse.

Arcum LED-ramp – med optimal ljusbild

- Ljusbilden är komfortabel och trygg för föraren. Lämplig för både slingriga
skogsvägar och raksträckor, förklarar Thomas Hagert.
Strands har satsat hårt på att utveckla fordonsbelysning för att alltid ligga i
framkant när det handlar om teknik och säkerhet. För att öka kundtryggheten
ytterligare inkluderas samtliga artiklar i Strands Lighting Divisions sortiment i
en unik funktionsgaranti – från tre till sex år.
----För mer information, kontakta:
Lovisa Strand, lovisa@strands.se, 0320-450 462
-----

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. www.strands.se
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