NÁHRADNÍ DÍLY ARGUMENTÁŘ

Originální žárovky MAN

Vidět a být viděn – malý náhradní díl velkého významu.
Malé žárovky a to, čeho jsou schopné, se často podceňují. Když se jejich malá velikost
a nízká cena porovná s jinými náhradními díly, dalo by se mylně usoudit, že mají ve
vozidle menší důležitost. Tento dojem je ještě podporován skutečností, že řidič, který
potřebuje novou žárovku, může snadno zajet k čerpací stanici a koupit si levnou
náhražku. Pouze žárovky renomovaných značek představují bezpečnou volbu a šetří
peníze. K tomuto závěru došla také asociace Federal Association of the Electrical
Engineering and Electronics Industry na základě rozsáhlého testu žárovek provedeného
Ústavem světelných technologií univerzity v Karlsruhe. Test přinesl „ubohé“ hodnocení
žárovek světlometů méně známých značek: míra poruchovosti byla kolem 81 %.

Zákaznické výhody v kostce:


Vysoká spolehlivost a dlouhá provozní životnost, odolnost proti nárazům a vibracím



Vysoká energetická účinnost



Precizní kvalita výroby



Optimální účinnost světla a osvětlení vozovky

Přehled základních informací:
Žárovky nízké kvality neprodukují dostatek světla, a co víc, světlo, které vydávají, není přesně nasměrované.

Vozovka vpředu není optimálně osvětlená

Nepřesné a nedostatečné osvětlení

Oslnění protijedoucími vozidly

Soustředění řidiče kolísá a jeho oči se namáhají

Optimální osvětlení vozovky vpředu

Optimální osvětlení

Nízké oslnění protijedoucími vozidly

Včasné zaznamenávání ostatních účastníků silničního
provozu

Věděli jste?
Termíny jako kvalita originálního vybavení (OE), delší životnost (LL) a robustnost (HD) nejsou vůbec chráněné. Mohou se
používat bez jakékoli potřeby splnit nebo doložit konkrétní požadavky nebo kritéria a jako takové nevypovídají vůbec nic o
kvalitě a očekávané životnosti žárovky. Ve firmě MAN jsou tyto termíny podložené přísnými standardy kvality a směrnicemi.

Prvotřídní žárovky MAN H7
H7 od MAN se životností až 1200 hodin je v současné době halogenovou žárovkou
s nejdelší životností v segmentu 24 V. To znamená, že vydrží dvakrát tak dlouho jako
normální žárovka. Její inovativní dvouvodičová technologie jí také dodává obzvláštní
odolnost proti vibracím a nárazům.

Žárovka MAN H7
Tato žárovka se životností až 700 hodin má velice atraktivní cenu. Hodí se pro zákazníky,
kteří kladou důraz na nízké náklady, a přitom stále splňuje přísné standardy kvality
originálních dílů MAN.

Xenonové žárovky MAN
Poskytují až o 200 % více světla než normální halogenové žárovky. Delší a širší světelný
kužel zaručuje optimální viditelnost, což znamená, že lze lépe reagovat na dopravní značky
a značení na vozovce a dříve rozpoznávat překážky. Navíc je vyřešen problém změny
barvy světla, k níž dochází po výměně žárovky. Protože xenonové žárovky během své
životnosti postupně mění barvu z nažloutlé na namodralou, vzniká při výměně žárovky
jasně patrný rozdíl v barvě světla mezi novou a starou žárovkou. Xenonová žárovka MAN
vytváří díky vyladěnému zbarvení světla od samého počátku homogenní barvu.

Žárovka pro ukazatele směru MAN PY21W
Konvenční žárovky pro ukazatele směru se vyrábějí z bezbarvého skla, které se následně
barví na oranžovo. MAN PY21W používá tónované sklo, které zaručuje dlouhodobou
stálost barvy bez nebezpečí olupování nebo oškrábání nátěru.

Přehled hlavních originálních žárovek MAN:
Číslo položky

Označení

Napětí (V)

Výkon (W).

Patice

81.25901-0091

H7 HDLL

24

70

PX26d

81.25901-0084
81.25901-0027

H4 HD

24

75/70

P43t-38

H3 HD

24

70

PK22s

81.25901-0102

PY21W HDLL

24

21

BAU15s

81.25901-0075

P21W HD

24

21

BA15s

81.25901-0073

R5W HD

24

5

BA15s

81.25901-0074

R10W HG

24

10

BA15s
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