
 

 
 

 

Sajtóközlemény 
 

 

Összetörhetetlen – és nagyon klassz: a „betonkemény” Ermax 

hátsó lámpák új generációja most LED-es bekapcsolt állapotot 

jelző fénnyel 
 

• A BPW csoport bemutatja az Ermax hátsó lámpák új generációját a Agritechnica 

kiállításon 

• A „betonkemény” burkolat hét funkciót foglal magában tetszetős Slimline 

kivitelben. 

• Dinamikus szaggatott fényű LED-es villogó lámpa első ízben egy tréler hátsó 

lámpájában 

• Küzdelem a mikroműanyaggal: A rendkívül erős kivétel ellenáll a legnehezebb 

alkalmazási feltételeknek. 

 

Szombathely/Wiehl, 2019.10.1. – – – Tetszetős stílusú, dinamikusan villogó hátsó lámpa – 

és pont egy mezőgazdasági haszongépjárművön. Az Agritechnica szakvásáron (november 

10-16., Hannover, 15. csarnok, E05 strand) a BPW csoport bemutatja, hogy a tréler hátsó 

lámpák következő generációja a tetszetős forma ellenére következetesen biztosítja a lámpa 

funkcióját – továbbá, hogy miért éri meg az a jármű üzemeltetője, valamint a környezet 

szempontjából. 

 

Tavaly szeptemberben a BPW olyan, új Furore hátsó lámpát készített az IAA 

haszongépjárműveihez, amely még a célzott kalapácsütéseknek is ellenáll. A BPW már most 

bemutatja a tetszetős stílusú következő generációt dinamikus LED-es bekapcsolt állapotot jelző 

fénnyel – és a premierhez tudatosan választotta az Agritechnica szakvásárt: Nem csoda, mert 

éppen a mezőgazdasági gépeknél van rendkívüli jelentősége a strapabírásnak. Az Ermax TM11 

hét funkciót egyesít egy mindössze 47 mm méretű karcsú burkolatban. Ide soroljuk többek között 

az irányjelző és a féklámpa meghibásodásának ellenőrzését, valamint az oldalsó jelzőfények 

villogási funkciójának vezérlését. Minden funkciót mind 12 V-os, mint pedig 24 V-os kivitelben egy 

lámpába integráltuk a mezőgazdasági és a haszongépjárművekben való használathoz. A 

periodikus működésű, tehát dinamikusan belülről kifelé „futó” villogó fény a Lamborghini 

Aventadorra emlékeztet – ezzel egy kicsit az olasz szuper sportkocsi megteremtőjére utalunk, aki 

karrierjét mezőgazdasági gépek gyártójaként alapozta meg. Kiváló minőségű ütésálló 

polikarbonát, teljes LED-es izzók, továbbá a víz és por ellen hermetikusan szigetelt 

„szupertömített” csatlakozók biztosítják a TM11 védelmét a legnehezebb bevetéseken – akár a 

szántóföldön, építkezéseken vagy az autópályán.  

 

A rendkívüli tartósság költségmegtakarítást biztosít, kíméli az idegeket és hasznot hajt a 

környezet számára: a hagyományos hátsó lámpák rendszerint már egy éven belül apró 

műanyagdarabkákra morzsolódnak – okozhatja ezt rezgés, kőfelverődés, kátyú vagy ütközés a 

parkolóban. A TM11 a jármű teljes élettartamára van tervezve; a csere tehát gyorsan kifizetődik. 

 



 

 
 

Ezzel véglegesen lejár a hírhedten rosszul megvilágított mezőgazdasági utánfutók ideje: 

Kívánságra a BPW a járműgyártó márkajelét is megjeleníti a LED-es lámpával kivilágítva, miáltal 

a hátsó lámpa egyértelműen jelezni fogja a márka-hovatartozást.   

 

Torben Pagh, az Ermax A/S lámpagyártó ügyvezető igazgatója: „Betonkemény hátsó 

lámpáinknak már az első generációja egy csapásra bestseller lett. Az új generációnál a 

„költségtudatosság” most rímel a „tetszetős külsőre”. Mivel a korábbi fogyó cikk és egyszer 

használatos áru most már tartós minőségi termék, ezért csökkent a mikroműanyagok környezetre 

gyakorolt hosszú távú hatása is”. 

 

Képaláírás: Az Ermax TM11 

polikarbonátból készül, amely 17-

szer nagyobb ütésállósággal 

rendelkezik, mint az autóiparban 

hagyományosan használt akril vagy 

ABS.  

 

 

 

 

 

Néhány szó BPW Agrarról  

A BPW-Hungária Kft, amely a BPW Bergische Achsen KG 100 %-os tulajdonú leányvállalata, a 

BPW csoporton belül a mezőgazdasági alvázrendszerekre és speciális tengelyekre szakosodott. 

A vállalat termékportfoliója a futótengely-csonkoktól kezdve az egyedi tengelyeken át a kerettel 

rendelkező komplett tridem futóművekig terjed, beleértve a rugózást és a felszerelt fékrendszert is 

több mint 30 t összterhelésre méretezve. Magyarországon több mint 1500 alkalmazott foglalkozik 

kiváló minőségű és műszakilag kifinomult tengelyek, továbbá alvázrendszerek gyártásával. A 

mezőgazdasági termékeket a BPW csoport világszerte tevékenykedő tagvállalatain keresztül 

forgalmazzák. www.bpwagrar.com 

 

Néhány szó az Ermax A/S-ről 

A koldingi székhelyű Ermax A/S dániai leányvállalat 1968 óta tartozik BPW csoporthoz. A 

világítástechnikai szakvállalat Ermax márkanéven komplett világítási és kábelrendszerek széles 

skáláját kínálja a haszongépjárműipar számára. A világítási rendszerek kaphatók mind 

izzólámpás, mind pedig hibrid és LED-es kivitelben; a termékválaszték többfunkciós és 

egyfunkciós lámpatestekből áll, amelyek kiváló minőségűeknek és kompatibilitásuknak 

köszönhetően megfelelnek bármely alkalmazáshoz. A termékportfolió mind eredeti 

felszerelésként, mind pedig a pótalkatrész-kereskedelemben kapható. Az Ermax A/S jelenleg több 

mint 40 alkalmazottat foglalkoztat. www.ermax.dk 

 

Néhány szó a BPW csoportról 

A BPW csoport a minden olyan termék kutatásával, fejlesztésével és gyártásával foglalkozik, 

amely a közlekedési eszközöket mozgatja, biztosítja, megvilágítja, intelligenssé teszi és digitálisan 

hálózatba kapcsolja. A vállalati csoport a BPW, Ermax, HBN, HESTALés az idem telematics 

márkáival világszerte keresett rendszerpartner a haszongépjármű-ágazatban, ami az alvázakat, a 

fékeket, a világítást, a zárási és karosszéria-technológiát, a telematikát, továbbá a 

tehergépkocsik, trélerek és autóbuszok további fontos komponenseit illeti. A BPW csoport átfogó 

mobilitási szolgáltatásokat nyújt a közlekedési vállalatoknak. Ezek a globális szervizhálózattól 

http://www.bpwagrar.com/
http://www.ermax.dk/
https://www.bpw.de/
https://www.bpw.de/produkte/beleuchtung-kabelsysteme
https://www.bpw.de/produkte/kotfluegel-schmutzfaenger
https://www.bpw.de/produkte/verschliess-aufbautentechnik
https://www.bpw.de/produkte/truck-trailer-telematik


 

 
 

kezdve a pótalkatrész-ellátáson át a járművek, járművezetők és a rakomány intelligens hálózatba 

kapcsolásáig terjednek. A tulajdonos által vezetett vállalati csoport jelenleg 7200 alkalmazottat 

foglalkoztat több mint 50 országban és 2017-ben 1,48 milliárd € konszolidált árbevételt sikerült 

realizálnia. www.bpw.de  
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