Arcum – en ny LED-bar med optimal ljusbild
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Trötta ögon i trafiken? Ny LED-rampserie
från Strands utlovar lösning
Ansträngda ögon i trafiken kan vara ett minne blott. Nya curvade LEDrampserien Arcum från Strands är framtagen med fokus på föraren och den
optimala ljusupplevelsen.
Högpresterande extraljus med maximal ljusstyrka behöver inte betyda att
resan blir säkrare. Ljusbilder med starkt närljus eller onödigt långt spotljus
kan orsaka ansträngda ögon, vilket kan leda till en obehaglig och osäker
körupplevelse. Med den nya LED-rampserien Arcum, utlovar
belysningsexperten Strands lösningen på problemet.

– Strands har utvecklat en optimal ljusbild för att skapa en säkrare och
tryggare miljö på våra mörka vägar, säger Johan Carlos, VD på Strands
Fordonskomponenter AB.
Tre längder – samtliga E-godkända
Nytillskottet är resultatet av mångårig erfarenhet, en mängd tester och ett
nära samarbete med professionella chaufförer. Den optimerade ljusbilden gör
den lämpad för både slingriga skogsvägar och raksträckor. Kommer i tre
längder – 20”, 30” och 40”.
– Vi utvecklar all vår belysning med fokus på den arbetande människan. De
som verkligen känner till vilka problem och behov som finns, fortsätter Johan
Carlos.
Samtliga längder är E-godkända enligt ECE R112, med referenstal mellan 45
och 50. Tack vare att serien är E-godkänd som extraljus även i större längder,
passar den både lastbilar och andra större fordon. Fästen är placerade både
på baksidan och sidorna, vilket möjliggör montering på flertalet sätt.
Nytänkande positionsljus
Arcum beskrivs som det absolut senaste inom marknadens utbud av LEDramper och extraljus med en slimmad, unik och modern design. Kommer med
ett karaktäristiskt positionsljus, där ljusstavarna placeras lodrätt efter
varandra, vilket ger en tilltalande effekt. Har en välvd, curvad form som
passar tillsammans med dagens aerodynamiska fordon.
LED-baren 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.
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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. www.strands.se
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