


AutoSock – Legújabb megoldás, egyenesen   
 Norvégiából. 



Bemutatkozás – az Autosock vállalat és szakértelme  
 

A vállalat kifejlesztette és minden jogot fenn is tart az  termékre, mely növeli a járművekAutosock®
útbiztonságát a nehéz téli körülmények között.

Az Autosock AS 1998-ban került bejegyzésre, mint norvég magán vállalat. 1999-ben a Fred Olsen-
hez köthető Invento AS lett a legjelentősebb résztulajdonos.

Az Autosock® 1996 óta egy prototípusból kifejleszett és létrehozott egy high-tech terméket mely
kiváló vonóerőt biztosít és kimondottan tartós és strapabíró. 

A kutatást és fejlesztést végig ellenőrizték és dokumentálták, az autógyárak folyamatos és 
széleskörű tesztelése közben.

Napjainkban több mint 2 millió elégedett vásárló üdvözölte az Autosock® könnyű és egyszerű
használatát.

Engedélyhez kötött, szabadalmakon alapuló működtetési tevékenységet az AutoSock 
Operations AS leányvállalat végzi. 

   



AutoSock - Mérföldkövek 

Bard Lotveit, a norvég feltaláló
megkezdi a kutatási és fejlesz-
tési munkálatokat. 

Az Invento AS válik a fő
részvényesévé az AutoSocknak. 

Együttműködés elindítása a
Kosa Gmbh-val, mely világszerte
vezető gyártó a speciális szálak
gyártásában.  

Elindul a kooperáció a Reutlingen
Egyetemmel, ahol az ipari
textiliák kutatási- és fejlesztési
eredményekben vezető szeperet 
töltenek be.   

Új termékkategória bejegyzése a
TÜV Intézetnél.   

Az AutoSock gyártástechnológiájának 
 szabadalmi bejegyzésének kérelme
Európában. 

Bejegyzés a VW és a BMW 
csoportnál, gyári tartozékként.

Az AutoSock megkapja az 
európai szabadalmi bejegyzést. 

Az első 1 millió darab eladása.  Az AutoSock jóváhagyása 
további 12 autógyártónál.  

Az AutoSockmegkapja az 
ÖNORM - 5121 tanúsítványt.

Az AutoSock Tehergépjárművek
számára, megkapja az Egyesült 
Államokbeli Colorádóban a
Közlekedési Minisztérium 
jóváhagyását. (CDOT)

Jóvágyják a hólánc teljesértékű
helyettesítőjeként Szlovéniában
és Csehországban.

A Jaguar, Land Rover a Hyundai
elkezdi az együttműködést és 
terjesztést az AutoSockkal.

Új szint: 2 millió darab eladása Jóváhagyás Washington és 
Oregon államban.



AutoSock – Piaci jelenlét  

  

Norvégia, Dánia, Svédország, Finnország, Egyesült Királyság, Hollandia, Belgium, Franciaország, Spanyolország, Olaszország,
Németország, Magyarország, Oroszország, Észtország, Litvánia, Lengyelország, Svájc, Csehország, Szlovákia, Görögország, 
Szlovénia, Szerbia, Koszovó, Macedónia, Albánia, Horvátország, Bulgária, Törökország, Románia, Japán, Kórea,
Egyesült Államok,Kanada, Argentína, Chile, Ausztrália, Új-Zéland



 

  

Mi is az az AutoSock? 

Az  olyan, mint egy textil „zokni”, amit autók, furgonok, kamionok, buszok és targoncák hajtott AutoSock®
kerekeire kell húzni, amikor erősebb tapadás szükséges jeges vagy havas utakon. Amikor nincs használatban, 
kényelmesen tárolható ez a csomagtartóban egész éven át, így mindig felkészült lehetsz a váratlan 
vészhelyzetekre.



 

 

• Tökéletes ideiglenes téli segítség a járműveknek 

• TÜV SÜD és a vezető autó gyártók által 
jóváhagyva  

• Hólánc megfelelőjeként hitelesítve egyre több
országban  

• Könnyen és gyorsan feltehető és levehető hideg 
és zord időben is  

• Könnyű és egyszerű tárolni  

• Nem okoz kellemetlenséget vezetés közben – – 
nincs zaj vagy vibráció 

• Többször használható és gépben mosható 

• Újrafeldolgozható és környezetbarát  

• Könnyűfém felnire is alkalmazható –  
még akkor is, amikor a fém lánc nem megengedett!  

• Nem sérti a könnyűfém felnit 

• Minden autón alkalmazható, ahol kevés a hézag a  
kerék és az autókarosszéria között 

• Javítja a biztonsági rendszerek működését  (ABS, ESP) 

• Központosodik, illetve önbeálló 

 

  

AutoSock személyautókhoz és kisteherautókhoz 

Az  egy újonnan kifejlesztett abroncs huzat, AutoSock®
ami az abroncs-út tapadást fokozza jeges illetve havas 
úton való vezetéskor:



Felszerelési útmutató  

 

  

Az  olyan, mint egy textil „zokni”, amit autók, furgonok, kamionok, buszok és targoncák hajtott AutoSock®
kerekeire kell húzni, amikor erősebb tapadás szükséges jeges vagy havas utakon. Amikor nincs használatban, 
kényelmesen tárolható ez a csomagtartóban egész éven át, így mindig felkészült lehetsz a váratlan 
vészhelyzetekre.

› Egyszerű, villámgyors és magától értetődő - 3 lépésben, pillanatok alatt!



Díjak és Kitüntetések 

 BMW Group, Citroën, Fiat 
Group, Hyundai, Jaguar, Land Rover, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Seat, Suzuki, Daihatsu, Volvo, VW and 
others. 

 

  

Napjainkban, az alábbi gépjármű gyártók elfogadták az  hóláncokat:  AutoSock®



 

 

  

 

  

Díjak és Kitüntetések

Csak az  termék rendelkezik a TÜV- 53219 (személyautók) és TÜV- 53283 (teherautók, buszok) AutoSock®
hitelesítésével a Teljesítmény, Biztonság és Tartósság tekintetében. 

Az  termékeit teljes értékű hóláncként használhatja Csehországban és Szlovéniában. AutoSock®
Megfelelnek a francia téli felszereléseknek és rendelettel igazoltan fel lehet használni Franciaországban,
ahol a hólánc jelzés (B26) ki van helyezve.



  Díjak és Kitüntetések



AutoSock – Karosszéria és abroncs közötti tér 

Az  kifejezetten alkalmas minden járműhöz ahol alacsony a hézag, a gumiabroncs és a AutoSock®
karosszéria között (kerékjárati ív).



Autosock Felszerelési lehetőségei 

 

  

  

 

  

  

Elsőkerék hajtású gépjárművek Hátsó- és összkerék (4x4) hajtású gépjárművek

Autosock felszerelése az első kerekekre Felszerelés összkerék meghajtású gépjárműre



AutoSock - tapadás havon    



AutoSock - tapadás jégen 



AutoSock - tapadás jégen 



Elhasználódás és szakadás - Autosock tartóssága    

 

•

 

•  

•  

•
 

•
 

 

  

Az 100%-ban speciális textiliából készül,-   Autosock
így nagyon fontos szempont az elhasználódás

Annak érdekében, hogy megkapja az ÖNORM és TÜV
minőségi tanúsítványt, szükséges volt a 100 kilométeres tartós
teszt, száraz aszfalton. Vizsgálatok során, egyik japán autó-
gyártó bizonyította a tartósságot hogy tesztpályán, friss hóban
több mint 350 kilómétert tettek meg.
Közúti használatban ezek az adatok az alábbi tényezőktől
függően változnak:

Gumiabroncs mérete, típusa, a levegőnyomás és a mintázat

Gépjármű terhelhetősége és tengelyterhelés

Vezetési felület (tiszta, piszkos hó / jég / aszfalt / beton / 
kavicsos ...)

Vezetési sebesség és stílus (forgó kerekek vagy teljes fékezés)

Autosock 300 km-es teszt után



AutoSock - Díjak és Kitüntesések  

2004:  

Award for Design Excellence from the 
Norwegian Design Council. 

2005: 

Gazelle prize, Norway 

 

 

 

Technical innovation silver trophy in Equip 
Auto Grand Prix 

International Grand Prix for Technical 
Innovation from the Association of European 
Technical Journalists 

2006: 

 

 

AutoSock has been granted the honour of 
being part of the permanent exhibition of 
Museum of Modern Art (MoMA) in New York. 

 

“Daily Car Newspaper” Award 2006 for Functional 
Goods/Accessory Division, Japan. 

 

  



 

 

 

  

Autosock szabadalmai és másolatai 

AutoSock® AS különböző szabadalmi jogokat tart fenn 
világszerte a vonóerőt adó segédeszközök technológiáját 
érintően. Több, mint egy évtizedes kutatásnak és fejlesztésnek 
valamint számos autó gyártó együttműködésének köszönhetően,
nincs még egy olyan vállalat, ami annyi tudással és 
tapasztalattal rendelkezne, mint mi.

Csak az AutoSock termék rendelkezik a TÜV SÜD / Germany 
hitelesítésével a Teljesítmény, Biztonság és Tartósság tekintetében.
Több, mint 12 autó gyártó ellátását végezzük világszerte. 
Az AutoSock mindig a lehető legmagasabb minőséget kívánja 
nyújtani. 

Minden AutoSock termék rendelkezik megfelelő jótállási 
biztosítással, míg a legtöbb másolat nem.

Az AutoSock egy biztonsági termék és sikeresen átment számos
teszten. Néhány másolat gyenge minőségű lehet és tervezésük 
potenciális veszélyt jelenthet.

Bizonyos gyártók akár engedélyekre is hivatkozhatnak, amiket 
azonban soha nem kaptak meg, így zavart, bizonytalanságot 
keltenek a vásárlókban.



Autosock - kijelzők és standok

Új Autosock kijelzők elérhetőek 6 és 18 darabos rekeszekkel. Könnyű összeszerelés,- 1 perc alatt  

Nagy kijelző
18 csomag

Kis stand
6 csomag

Alumínium állvány és
stand



Autosock - kijelzők és standok - hátsó oldal

Nagy kijelző
18 csomag

Kis stand
6 csomag



  

•  
 

•   

•  
 

 

Városon kívül:  

•   

•  

•  

 

= Szóval Mindenhol! 

  

AutoSock® használható szinte mindenhol, 
ahol van hó, vagy jég. Alábbi „tipikus” a helyeken 
szükség lesz a termékre:

Városban:

Meglepetészerűen leeső hó esetén, és 
utak csúszóssá válásakor

Város tisztítattlan főútjain

Akár a belváros, vagy lakóövezet területén, 
kisebb utcákban is

Azokon az utakon, ahol a hólánc használata 
kötelező

Tisztítattlan főutakon, vagy

Főutakra bevezető szakaszon

Hol használható az Autosock?



Kiknek ajánljuk?  

•  

•  

•  

• Taxisoknak  

• Kormányzati gépjárművekhez  

• Mentők  

• Rendőrség 

• Tűzoltók 

• Repülőtereknek 

• Gépjármű kölcsönző vállalatoknak  

• Flottakezelő vállalatoknak  

• Tartósbér,- illetve gépjármű menedzsment    

 

Szóval Mindenkinek!   

Nőknek és férfiaknak

Idősebb és fiatalabb sofőröknek

Családoknak



Ezért elégedettek ügyfeleink, az AutoSockkal  

Kényelem:  

• Egyszerűen fel,- és leszerelhető  

 

Funkcionalitás: 

• Hatékony tapadási és fékezési megoldás 

 

Elégedettség: 

• Összességében minden ügyfelünknél bevállt  
a termék és nyújtotta az ígért tulajdonságokat 

• Kevesebb mint 0,2% beérkezett ügyfélpanasz    

 

Biztonság: 

• Biztonságérzetet nyújt, ha az Autosock mindig   
az autóban van 

• Még egy lehetőség a hóban rekedés ellen, ha   
hirtelen és nem várt hóesés történik.. 

9 év alatt  



 D 600 
2 Pár 
D 645 

1 Pár
D 685 

1 Pár 
D 695 

Bermutató stand 
6 db Autosock 

1 Pár 
D 697 

Értékesítési stratégia induló üzletek számára

1 Pár 

számára

Napjainkban használt gumiabroncs méreteket ~96%-ban lefedjük a kezdő csomaggal 



Következtetés - Ezért legyél partner 

• Egyedülálló tapadás havon és jégen  

• Könnyen kezelhető és kényelmes a használata  

• Használható bármely szegmensben ahol az ügyfél kívánja   

• Tárolása kevés helyet igényel  

• Biztosítja a biztonságos vezetést a nehéz téli körülmények között   

• Környezettudatos termék  

• Legjobb megoldás azon járművek számára, amelyekre nem lehet a hóláncot felszerelni 

• Használható az összes járműnél ahol alacsony hézag a gumiabroncs és a karosszéria között 

• Nem zavarja az elektronikus biztonsági rendszereket (ESP, ABS)  

• Egyre több ország jóváhagyja a hólánc egyenértékét  

• A legmagasabb minőségi besorolás 

• Kevesebb mint 0,2% beérkezett ügyfélpanasz      

• Radikális innováció a norvég gépjármű iparban   
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