OSRAM: Vahva kumppani
yrityksellesi

LED-tekniikkaan. Moderni ajoneuvovalaistus tarjoaa sinulle myös
uusia liiketoimintamahdollisuuksia, varsinkin silloin kun tarjotaan
valoteholtaan parempia lisäarvotuotteitamme upgrade- eli
päivitystarkoituksessa.
OSRAM Automotive (AM) kehittää, valmistaa ja myy
maailmanlaajuisesti polttimoita, ajovalaisimia ja valojen
antureita. Autotehdasvalmistuksen lisäksi keskitymme
voimakkaasti myös jälkimarkkinoihin, niin nykypäivän kuin
tulevaisuudenkin tarpeet huomioiden. Teemme teknisiä
innovaatioita tiiviissä ja järjestelmällisessä yhteistyössä
asiakkaidemme kanssa, jotta voimme valmistautua
tulevaisuuden vaatimuksiin. Tuloksena on jatkuvasti kasvava
valikoima autovalaistuksen tuotteita, mikä tekee OSRAMista
maailmanlaajuisen teknologia- ja markkinajohtajan alallaan.
OSRAMin jälkimarkkinatuotteet ovat edistyksellisiä ja korkealatuisia
myös tekniikaltaan. Voit luottaa OSRAMin toimittamaan
laajaan valikoimaan premium-tuotteita. Se kattaa kaiken
perinteisistä halogeeni- ja ksenonlampuista aina uusimpaan

Täydellinen valotehon päivitys OSRAMin korkean
teknologian tuotteilla

Lisäarvotuotteista asiakkaat voivat valita yksilöllisiin tarpeisiinsa
täydellisimmin sopivan polttimon. Riippumatta siitä, kiinnitetäänkö
huomio suorituskykyyn (NIGHT BREAKER®), ulkonäköön (COOL BLUE®
INTENSE), keskimääräistä pidempään käyttöikään (ULTRA LIFE) tai
alkuperäisvaraosalaatuun, on OSRAM räätälöinyt edistykselliset
suuren valotehon tuotteensa vaatimuksia vastaaviksi.
Tavanomaisten päivityspolttimoiden lisäksi tuotevalikoima sisältää
myös LED-ratkaisuja, kuten LEDriving-ajovalot.
Täydellisillä LED-jälkiasennusajovaloillaan OSRAM tarjoaa ratkaisun
saada laillisesti parempi suorituskyky sekä ulkonäköpäivitys useisiin
automalleihin. Uusien OSRAM LEDriving -ajovalojen avulla korvataan
halogeeni- ja ksenonvalaisimet huippumodernilla LED-tekniikalla.

Osana lisäarvotuotteitamme on valotehoa ja kirkkautta edustava NIGHT BREAKER® -sarja.
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VW Golf-VII auton LEDriving ajovalo (vasemmalla) verrattuna
alkuperäiseen halogeeniversioon (oikealla).
Vuonna 2018 voitti Golf-VII auton LED-ajovalo halutun Automechanika
Innovation Award -palkinnon kategoriassa “Elektroniikka ja
järjestelmät”. LED-pohjaisten jälkiasennusajovalojen valoteho on jopa
200 % suurempi kuin lakisääteiset vähimmäisvaatimukset (ECE R112),
ja ne valaisevat liikenteessä tulevat yllättävät esteet kirkkaammin.
Valo on jopa 100 % valkoisempaa kuin tavallisilla ajovaloilla.
Riippumatta siitä, minkä OSRAM-tuotteen valitset, voit aina odottaa
testatusti korkeaa laatua ja voimakasta valoa. OSRAM tarkkailee
ja testaa monipuolisesti tuotteidensa laatua ja suorituskykyä,
niin tuotannossa kuin kestävyystesteissä, joita tehdään oman

Osramin LEDdriving työ- ja lisävalot ovat erinomainen vaihtoehto!
simulointilaboratorion sertifioidussa ympäristössä. Tuloksena
on kattava ja pitkä takuu sekä alkuperäisen OSRAM-varaosan
suorituskyky.
OSRAM-ajoneuvovalaistuksen vaikuttavimmat edut ovat kuitenkin
sellaiset, joita et näe: suurempi asiakastyytyväisyys, enemmän
luottamusta, parempi maine yrityksellesi, ja markkinointi- sekä
myyntituki, joihon voit luottaa.

Löydät lisätietoja osoitteesta www.osram.com/am

