A PERMANENTMARK biztonsági jelölés

Termékskála bôvítés
Az Autó Tudós magazin elõzõ számában bemutattuk Önöknek a PERMANENTMARK UV-lakk és
üveg gravírozó rendszerét. A cikkben részletezett
jelölésrendszer egy alapcsomagból és opcionális
jelölésekbõl áll. Az alapcsomag csupán az üvegek
és a lakkozott karosszéria elemek jelölését foglalja magában, míg a mûanyag elemekre, lámpákra
extraként rendelhetik meg a gravírozást, az autójukat ily módon védeni kívánó ügyfeleink. A nyár
folyamán kibõvítjük a hazai termékskálánkat. Az
egyik legfontosabb újdonságunkat a PERMANENTMARK EES bevezetése jelenti. Ez az eljárás
egy elektrokémiai elven mûködõ jelölésrendszer,
mely jól beilleszthetõ az eddig bevezetett termékeink közé. Az EES rendszer segítségével bármilyen, nem felületkezelt fémet meg tudunk jelölni,
legyen az alumínium, réz, krómozott felület vagy
rozsdamentes acél. Az eljárás egyik legfontosabb
felhasználási területe a gépjármûvédelem lesz. Az
autó motorterében, a motorblokk különbözõ részein el tudjuk helyezni a már ismert azonosító
sorozatot, így az autótolvajoknak már nem csak a
motorszámot kell eltüntetniük, hanem a PERMANENTMARK jelsorozatot is. Mivel ez a jelölés nem
szabványos helyen van, az eltüntetése nyom nélkül lehetetlen. Például nem lehet egy új lemez behegesztésével megsemmisíteni, vagy eltüntetni az
azonosító adatot.

jelölés a lakkozott elemeken

a hátsó lámpa gravírozása

az ülés megjelölése

A motorkerékpárok megjelölésére csak a kiemelt
partnereinknél van mód. A jelölés minden esetben 10 darab azonosító felvitelét tartalmazza.
Magyarországon rengeteg biciklit lopnak el évente. Ezeknek az utólagos azonosítása szinte lehetetlen, hiszen nem tartalmaznak alvázszámot vagy
egyéb erre használható kódot. A PERMANENTMARK gondolt az otthoni kerékpár tulajdonosokra is. Bevezetjük a kerékpár-azonosító rendszerünket, mellyel bárki, saját maga megjelölheti
kétkerekûjét. Az azonosításhoz használt adatok az általános európai rendõrségi ajánlások alapján
- a tulajdonos neve, az országkód, az irányítószám, illetve a város megnevezése. A kerékpárazonosító rendszerünkkel 4 helyre viheti fel saját
azonosító tulajdoni jelölését.

a motorblokk gravírozása
Az EES nem lesz elérhetõ önálló jelölésként, csak
az alapcsomagot megrendelõ ügyfeleink választhatják opcionálisan.
A másik nagy újdonságunk a motorkerékpárokhoz
kapcsolódik. A biztonságtechnikai egy kicsit mostohán bánik a kétkerekûekkel. A kevés gyári védelmen kívül szinte csak a vastag lánc és a lakat
marad a védelem fõ eszköze. Pedig ezek a nagy
vasak, sõtmég a kisebb méretû robogók is komoly értékeket képviselnek.
A motorkerékpárokon lehetõség szerint csak látható jelöléseket hagyunk. A megjelölhetõ elemek
sora a lámpákon és a fényezett elemeken át a
fém alkatrészekig terjed. Ezek a jelölések a
gépjármûveknél megszokott módon az alvázszámra építenek, mely végigkíséri a teljes életutat. Itt is az alvázszám utolsó 13 karakterét használjuk, amit kiegészítünk az országkóddal (HU).

kerékpárok megjelölése
az elsõ lámpán található kód
A motorkerékpárok esetében nem tudunk olyan
szabványos alapcsomagot meghatározni, mint az
autók esetében. Egy kisebb robogó és egy komolyabb chopper teljesen más típusú felületeket tartalmazhat.
Amíg az elsõ esetben több festett és mûanyag
elemet kell megjelölnünk, addig a „szelíd motorosok” járgányainál az EES segítségével csupa fém
alkatrésszel dolgozhatunk.

A bicikli-jelölõ készletet - az otthoni jelölõ készletünkkel együtt - csak az Internetes honlapunkról tudják megrendelni az érdeklõdõk. Bõvebb információért és a többi termékünkért látogassa meg Internetes
honlapunkat a www.permanentmark.hu címen.
Ön megtesz mindent a biztonságért? Ne járjon pórul! A PERMANENTMARK segít.
Az internethez hozzá nem férôk bôvebb felvilágosítást az alábbi telefonszámon kaphatnak: 34/343-906.

