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SVĚTLOMETY Iveco

NEORIGINÁLNÍ SVĚTLOMETY

VÝHODY

RIZIKA

Dokonale účinné a bezpečné

Málo účinné, málo bezpečné

nesou originální značku, která potvrzuje jejich původ
a použitý výrobní proces

nemají originální značku

vyrobili je stejní výrobci, kteří navrhli jejich konstrukci i
design, na technologicky špičkových výrobních linkách

nevyrobili je stejní výrobci, kteří je navrhli, a proto je u
nich větší nebezpečí výrobních závad a problémů při
montáži

splňují zákonné požadavky na fotometrický výkon
a požadavky pojišťoven na testy nárazu, při kterém se
měří, jak snadno a v jakém rozsahu se vozidlo poškodí při
nehodě za nízké rychlosti

nesplňují zákonné požadavky na fotometrický výkon
a požadavky při nehodách za nízké rychlosti

používají spolehlivé světelné zdroje s dlouhou životností

nepoužívají spolehlivé světelné zdroje s dlouhou
životností

každý jednotlivý světlomet vyhověl testům na
vodotěsnost a na kontrolu/seřízení světelného kuželu

nebyly u nich provedeny testy na požadovanou
vodotěsnost

Vaše vozidlo je v dobrých rukou

Kvalitativní kontroly Iveco: důkaz dokonalosti
Všechny originální náhradní díly Iveco musí projít přísnými testy kvalitativní kontroly v každé fázi výrobního
procesu. Společnost Iveco používá tyto testy jako nástroj k ověření dokonalé kvality svých výrobků. Proto
jsou parametry nastavené touto značkou často přísnější než parametry stanovené platnými normami.

www.origin.iveco.com
www.iveco.com
contactus@iveco.com

Z AO S T Ř E N O N A K V A L I T U I V E CO
N° 4

vaše bezpečnost leží Iveco na srdci
ČELNÍ SKLA - SVĚTLOMETY

ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY IVECO. dokonalé už při zrodu.

Vaše bezpečnost leží Iveco na srdci
Na vaši míru je střižený celý svět Iveco. Společnost Iveco neustále vyvíjí a implementuje nová efektivní řešení za
účelem zlepšení kvality vašeho profesionálního a soukromého života a pro dosažení dokonalého výkonu vašeho
vozidla. Hnacím motorem vývoje každého výrobku a služby s logem Iveco jsou právě vaše požadavky.

Bezpečnost s originálními díly
Originální náhradní díly Iveco jsou určeny k dlouhodobému zachování nezměněného výkonu vozidla a jeho hodnoty.
Hrají také klíčovou roli při zlepšování bezpečnosti řidiče i chodců. Tyto díly se zkoušejí a schvalují v každé fázi výrobního
procesu, aby mohly zaručit stejné výkonové parametry jako originální díly. Zárukou dokonalosti celé řady výrobků
a služeb Iveco je ochranná známka "Origin 100% Iveco".

světlomety Iveco
Osvícená volba
Originální světlomety Iveco jsou zárukou dlouhodobého
výkonu, protože je vyrobili stejní výrobci, kteří je navrhli. Vyrábí
se na špičkových výrobních linkách za použití nejmodernějších
technologií. Všechny použité materiály byly vyzkoušeny
a schváleny na základě testů životnosti v souladu
s referenčními kvalitativními standardy Iveco. V každé
výrobní fázi, od tvarování skel až po kovové části reflektoru
se dodržují kritéria, která zajišťují funkční i estetickou kvalitu
konečného výrobku.
U každého světlometu se provádějí následující kvalitativní
a bezpečnostní kontroly:
•	zkouška vodotěsnosti pomocí stlačeného vzduchu
•	fotometrický test s použitím elektrického systému opptimální
viditelnosti pro polohování a seřizování světelného kuželu.

čelní skla Iveco
Bezpečná volba
Čelní sklo je základní bezpečnostní prvek každého vozidla,
protože může být vystaveno silnému nárazu a následně vážně
zranit řidiče.
Z tohoto důvodu je používání nehomologovaných čelních
skel nezákonné a může být pokutováno.
Originální čelní skla Iveco jsou homologována a nesou
proto značku EHS schválení typu a příslušné homologační
číslo.
Originální čelní skla Iveco navíc prošla všemi kontrolami požadovanými k zajištění absolutní bezpečnosti podle
kvalitativního protokolu Origin 100% Iveco:
•	testy mechanické pevnosti včetně testů srážky s figurínou
•	nárazové testy
•	testy optického zkreslení
•	testy světelné propustnosti
•	testy identifikace barev
•	testy odolnosti při vysokých teplotách
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ČELNÍ SKLA Iveco

NEORIGINÁLNÍ ČELNÍ SKLA

VÝHODY

RIZIKA

V zájmu bezpečnosti je lepší dobře vidět

V zájmu bezpečnosti je lepší nešetřit

splňují zákonné požadavky

nemusí splňovat zákonné požadavky – riskujete pokutu

zaručují 100% viditelnost za každého počasí

nezaručují 100% viditelnost za nepříznivého počasí

zaručují 100% viditelnost za všech okolností a vlivů,
jakým je vozidlo za normálních jízdních podmínek
vystaveno

nezaručují 100% viditelnost při nárocích na vozidlo za
normálních jízdních podmínek

riziko poranění řidiče a chodců skleněnými střepy je
v případě prasknutí čelního skla sníženo na minimum

hrozí poranění řidiče a chodců skleněnými střepy při
prasknutí čelního skla

dlouhodobá životnost

omezená životnost

v případě rozbití stěrače čelního skla je zajištěna
viditelnost potřebná k zabrzdění a zastavení vozidla

v případě rozbití stěrače čelního skla není zaručena
viditelnost potřebná k zabrzdění a zastavení vozidla

