Шановне товариство (замовник),
Фірма Rotagral s.r.o. спеціалізується на виробництво:
•
•
•

поворотний вмикач,
контрольна лампочка (сигнальна лампочка),
вмикач інтервалів (цикловий вмикач),

Технічні данні поворотного вмикача::
• від двох до п’яти позицій
• можливо вживати як кнопку
• можливо управляти як тумблером або кнопкою
• варіанти для тяжких кліматичних умов
• монтаж вмикача до палубної панелі у проріз Д 16,2 мм та стопорними
насічками, закріплення гайкою М 16 х 1
• товщина панелі може бути від 0,5 до 6 мм.
• Максимальна напруга: 16А при 12V або 8А при 24V
Типи поворотних вмикачів:
Вмикач передніх та задніх протитуманних фар
Вмикач репродукторів
Вмикач моторного гальма
Вмикач фар
Вмикач фар ближнього освітлення
Вмикач фар дальнього освітлення
Вмикач світла аварійного сигналу
Вмикач поворотів
Вмикач сигналу
Вмикач світла підфарників
Вмикач вентилятору опалювання
Вмикач внутрішнього освітлення
Вмикач підігріву заднього скла
Вмикач вентилятору вентиляції
Вмикач освітлення панелі пристроїв
Вмикач склоочисників (с вмикачем інтервалів)
Вмикач обприскувача
Вмикач внутрішнього опалення
Вмикач зовнішнього освітлення
Вмикач підігріву заднього скла
Вмикач кондиціонеру
Вмикач валу відбору потужності
Вмикач додаткового освітлення
Вмикач освітлення транспаранту
Вмикач підігріву дзеркала заднього виду
Вмикач головне освітлення інтер’єру
Вмикач внутрішнього освітлення
Вмикач сповільнювача
Вмикач опалення у водія
Вмикач опалення (простору для пасажирів)
Вмикач світлової сирени

Вмикач аварійного стану
Вмикач передньої приводу
Вмикач додаткових фар
Вмикач підвищувача крутячого моменту
Вмикач контролю лампочок контрольного освітлення
Вмикач підігріву автомобільних крісел
Вмикач - вимикач акумулятора
Вмикач світла поворотів
Вмикач блокування осьового диференціалу + функція кнопки
Вмикач полярності
Також сумісним виробництвом є установка печатних плат, виробництво кабельних
джгутів, циклових вмикачів, виробництво електромагнетичних тумблерів,
штампування пластмас – преси під тиском та комплекти, виробництво контактів
(пружинних та жорстких), точкові контакти, штампування під високою температурою
(символи на кнопки управління). Переробляємо алюміній, бронзу, мідь, латунь,
срібло, пластмаси. Проводимо також тампонові потиски – рекламні предмети,
промислові предмети – символи, емблеми, знаки, надписи як на пластмасі, так на
метал, скло, папір, дерево та інше, величиною до 6 х 10 см. Виробляємо наклейки
(етикетки) включаючи торгівельні коди та потиски змінних дат із зовнішньої бази
даних. Маємо сертифіковану Систему управління якості фірми NQA с акредитацією
UKAS згідно ISO 9001.
Референції – деякі наші сучасні покупці:
• TATRA TRUCKS, a.s.
• ZETOR TRACTORS, a.s.
У випадку Вашого інтересу із радістю зашлемо зразки для оцінки та ознайомлення.
Контакти:
e-mail: rotagral@rotagral.cz
адреса: Rotagral s.r.o., Císařov 109, 751 03 Brodek u Přerova, Czech Republic
телефон: + 420 581 741 634
Ідентифікаційні реквізити:
Реєстраційний № 26867559
Податковий №: CZ26768559
З повагою,
за фірму
Віктор Горжін- директор фірми Rotagral

