Pressemeddelelse
Innovativ belysning af høj kvalitet fra Ermax® – individuelle,
skræddersyede og pålidelige løsninger
•
•
•

Nyeste teknologi – Eternal Light®
Ny 7 funktions baglygte som hybrid og LED – til truck og trailer
Kundespecifikke løsninger i modulært design

Kolding, september 2016.
NY udviklet moderne 7 funktions baglygte fra Ermax med den nyeste teknologi – Eternal
Light® – bliver præsenteret for første gang på IAA 2016 i Hannover. Baglygten findes i 2
varianter – som hybrid og som fuld LED med et moderne design. Begge versioner kan
anvendes på både truck og trailer. Dette giver et ensartet udseende på såvel trækker som
på påhængskøretøjet og betyder enkel håndtering af reservedele, hvis køretøjsflåden
består af flere fabrikater.
Hybrid version – positionslys med konstant lys er fuld LED med den nyeste teknologi
Eternal Light®, hvilket betyder besparelse på driftsomkostningerne. Alle øvrige funktioner
er med glødepære teknologi. Hybrid baglygten kan efter ønske ændres til fuld LED grundet
modulært design.
Fuld LED – er til kunder som ser fordelen ved at gå den økonomiske vej med det laveste
forbrug af reservedele – en investering i fremtiden.
De nye baglygter findes i flere varianter med forskellige funktioner, som opfylder alle krav til
funktioner og indbygning.

Hybrid – 7 funktions baglygte

LED – 7 funktions baglygte

Moderne, men gennemprøvet teknologi
Ermax® har allerede i nogen tid haft Eternal Light® teknologien på markedet med en helt
række af succesrige installationer i 3 funktions baglygten, som er særlig populær i
Skandinavien grundet det slagfaste glas, den meget lave indbygningshøjde og ikke mindst
det moderne design.

LED – 3 funktions baglygte

Én partner
Der er kun brug for én partner, når det drejer sig om belysnings- og kabel-systemer af høj
kvalitet. Individuel rådgivning omkring skræddersyede køretøjs-konfigurationer samt en
omfangsrig produktpalette gør Ermax® til den pålidelige partner, når det handler om
belysningsteknologi til påhængskøretøjer. Fra moderne baglygter af høj kvalitet til
arbejdslygter, komplette kabelsæt og strømfordeler-bokse tilbyder Ermax det hele med
lager af reservedele, som sikrer korte standtider.
Ermax® kompetencen som forretningspartner ligger bl.a. i den lange erfaring som OEM
partner, hvor udvikling, kvalitet og rettidig levering har daglig fokus for at sikre, at kundens
forventninger og krav til udførelse opfyldes.
Produkterne har alle nødvendige godkendelser omkring E-mærkning, IP-beskyttelse, ADR
godkendelse og designbeskyttelse.

Om Transport-Teknik og branded Ermax®
Ermax® er det eksklusive mærke fra den danske producent Transport-Teknik A/S, som
fremstiller belysningssystemer og kabelsystemer af høj kvalitet til erhvervskøretøjer.
Med innovativ forskning og udvikling har Ermax® forstærket sig som enestående OEM
mærke med baggrund i en 70 års firmahistorie inden for elektroteknik og
belysningsområdet. Ermax’s produktprogram sælges på såvel OEM området som
reservedelsmarkedet.

Om BPW Gruppen
BPW gruppen er den pålidelige mobilitets- og systempartner for transportindustrien. BPW Gruppen er
repræsenteret over hele verden og tilbyder innovative løsninger fra én hånd. Produktpaletten strækker
sig fra aksler og affjedringssystemer og bremse teknologier (BPW) over låsesystemer og
opbygningsteknik (Hestal), belysningssystemer (Ermax) og plastteknologier (HBN Teknik) til
brugervenlige telematik løsninger til truck og trailer (idem telematics). BPW Gruppens teknologier og
tjenesteydelser er afstemt efter hinanden og muliggør økonomiske produktionsforløb hos producenterne
og giver den højeste gennemsigtighed i læsse- og transportprocesserne, hvilket betyder effektiv
flådestyring hos køretøjsejerne. BPW har mere end 50 selskaber fordelt over hele verden og
beskæftiger ca. 5.000 medarbejdere. www.wethinktransport.de.
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