ODSEVNIKI
Tabla ECE 69.01 za označevanje
počasnih vozil do 40 km/h
Trikotna tabla, s prisekanimi vogali, dimenzije 360 x 460 mm ima
aluminijevo osnovo, nanj sta nalepljeni dve vrsti folije 3M.
Notranje fluo oranžno jedro zagotavlja odlično vidnost od
zmanjšani vidljivosti v megli, dežju ter mraku. Rdeča obroba, ki
je visoko svetloboodbojna pa zagotavlja odlično vidnost
ponoči. Tabla dosega in presega zahteve ECE 69.01.

Označevanje širših traktorjev,
priključkov in delovnih strojev
Table različnih dimenzij so namenjene označevanju, v prometu
izpostavljenih delov vozil. Kot so na primer, širši traktorski prključki,
gradbena mehanizacija, izredni prevozi širokih in dolgih predmetov,
izven gabaritov vozila. Skladne so s slovenskimi in evropskimi
predpisi. Table imajo kovinsko osnovo, nanjo je
nalepljena svetloboodbojna 3M foliija. Vse table dosegajo
in presegajo zahteve standarda DIN 11030.
Trakovi širine 141 mm so prav tako
namenjeni označevanju prej naštetih
strojev in vozil. So samolepilni
in imajo enak namen kot table.

Označevanje dolgih in težkih vozil ECE 70.01
Table dimenzije 565 x 195 mm in 565 x 130 mm imajo
aluminijevo podlago na kateri je nalepljena 3M visoko
svetloboodbojna folija. Tehnologija izdelave zagotavlja visoko
trajnost in obstojnost. Tabla dosega in presega vse
zahteve ECE 70.01.

ECE 104 za označevanje obrisa vozila
3M trak širine 55 mm je namenjen označevanju obrisa tovornih vozil
in prikolic. Nameščen je lahko na trde površine kot tudi na
mehke cerade. Nanešen je lahko v različnih oblikah npr. krog,
elipsa, pravokotnik. Trakovi so v nekaterih državah EU
obvezni za tovorna vozila. Izdelek dosega in presega zahteve
standarda ECE 104.

APLIKACIJE
Podnevi

Ponoči

Prenosljivost in montaža
Poleg tabel vam nudimo tudi sistem pritrjevanja na vozila in priključke. Sistem nudi
lahko prenosljivost in hitro montažo.

Kaj je CE oznaka
Črka E je oznaka države, Slovenija ima oznako E26.
C je razred odsevnosti. V tem primeru je material
označen z oznako C kar pomeni da
je njegova svetilnost od 300 do
C
450 cd oziroma lx/m². 104 R je
E126
oznaka direktive Združenih
narodov, v tem primeru o 104 R - 00821
odsevnih trakovih. Več mestna
številka spodaj pa je naša številka, ki pomeni da
je naš proizvod testiran in homologiran s strani
neodvisne organizacije.
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