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Älyä ajoneuvon jälkivarusteluun

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Snapvideo

Älä tyydy vähään!
Nykypäivän autoilta voi vaatia entistä enemmän.

Ammattitaitoa merkkiin katsomatta
EL-Car Oy on toisessa sukupolvessa toimiva ajoneuvovarustelun ammattilainen. Olemme asentaneet
henkilö- ja virka-ajoneuvoihin muun muassa lisälämmitystä, lisävaloja, kameroita ja hälytyslaitteita jo yli
viidentoista vuoden ajan. Henkilötasolla meillä on
ajoneuvojen sähköasennuksista yli kolmenkymmenen
vuoden kokemus. Vaalimme kotimaista käsityötä ja
teemme yhteistyötä suomalaisten ammattilaisten

kanssa. Meille kilpailijatkin ovat kumppaneita, joille
toteutamme varusteluja alihankintatyönä. Hallitsemme elektroniikan ja alan nykyaikaisimmat tekniset
ratkaisut. Huomioimme myös tulevaisuuden, ja
toteutuksiamme on helppoa muokata ja laajentaa
muuttuvien tarpeiden mukaan. Pidämme haasteista
ja toteutamme erikoisimmatkin varustelut taidolla ja
sovitussa aikataulussa.

Toimivat varusteet hälytysajoneuvoihin
Miehistökuljetusajoneuvoille asetetut vaatimukset ovat meille tuttuja, ja osaamme varautua myös tulevaisuuden
tarpeisiin. Hallitsemme hälytyslaitteet, digitaaliset sireenivahvistimet ja hälytysajoneuvojen liikennevaloetuudet.

360º
panoraama

Ajoneuvojen
modernia
hälytys-, viestintä- ja
paikannustekniikkaa
vaativaan
ammattikäyttöön
Elektro-Arola Oy | www.elektro-arola.fi | (03) 630 830

Kuvagalleria

Cinemagraafi

Kuvake

Älykkäät hyötyajoneuvot
Me autamme saamaan kaiken hyödyn irti hyötyajoneuvoista. Kosketusnäytöt ovat nykypäivää. Me varmistamme, että
halutut ominaisuudet ovat vain kosketuksen takana.

Minkälaisia
työ- ja
lisävaloja
tarvitsetkin,
me toteutamme ne!

www.eledux.fi
AJONEUVOELEKTRONIIKAN EDELLÄKÄVIJÄ

Erikoisajoneuvoihin suunniteltu
kotimainen väyläsähköjärjestelmä.
Kaikki komponentit hyväksytty
ajoneuvokäyttöön.

360º
panoraama

Lisälämmitys edellyttää operoimista
moottoritilassa.
Autosähkö
Cinemagraafiauton
Kuvake
Snapsijoituksineen ja läpivienteineen
on
video
meille perustyötä. Niinpä asentamamme lisälämmitys kestää sekä
käyttöä että aikaa – ajoneuvossa kuin
ajoneuvossa ja erilaisilla käyttölaitteilla ohjattuna.

Kuvagalleria

A

Näin lisälämmityksen
asennus sujuu.

GoZee-sovellus herättää esitteen eloon
GoZee: näin pääset alkuun 30 sekunnissa
1. Syötä App Storen tai Google Playn hakukenttään
hakusana ”GoZee” ja lataa sovellus tablettiisi tai
älypuhelimeesi.

Mittatie 26 | 01260 Vantaa | Puh. 09 389 4995
info@el-car.fi | www.el-car.fi

Asioi helposti ja nopeasti
verkkokaupassamme.

Cinemagraafi

Kuvake

360º
panoraama

Kuvake
Snapvideo

Snapvideo

5°

Koska kenenkään ei pitäisi joutua odottamaan autonsa
mukavaa lämpötilaa – Webasto-lämmittimet. 4°
Asennuta omasi nyt!

3°

webasto.fi

Kuva360º Cinemagraafi
360º
KuvaCinemagraafi
Kuvake
KuvaCinemagraafi
SnapKuvake
galleria
panoraama panoraama
galleria
galleria
video

Snapvideo

5°
+

2. Avaa sovellus ja käytä sitä sivuilla, joilla on
GoZee-kuvake.

• www.jssuomi.fi

uvaalleria

Toimintavarmaa lämpöä kaikkiin ajoneuvoihin
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21° tunne+
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