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TEXTIEL ALTERNATIEF VOOR SNEEUWKETTINGEN: AUTOSOCK IS DE EERSTE SNEEUWSOK WERELDWIJD GECERTIFICEERD VOLGENS DE NIEUWE EUROPESE NORM!
Oslo, 24 september 2020 - AutoSock wordt een wettelijk goedgekeurd alternatief voor sneeuwkettingen in alle landen van de
Europese Unie met ingang van 1 december 2020.
Het Europees Comité voor Normalisatie (CEN) heeft de nieuwe Europese norm EN16662-1:2020 gepubliceerd voor aanvullende sneeuwhulpsystemen op 27 mei 2020. Deze hebben niet alleen betrekking op metalen sneeuwkettingen, maar ook bij toepassingen van andere materialen. AutoSock voor auto‘s en lichte bedrijfsvoertuigen tot 3,5 ton is het enige product ter wereld
dat momenteel is goedgekeurd en gecertificeerd volgens de nieuwe Europese norm.
Zelfs winterbanden bieden mogelijk niet voldoende veiligheid om in de winter te rijden. Sneeuwkettingen zijn een belangrijk
veiligheidsaccessoire voor het rijden. Metalen kettingen zijn verplicht in de meeste alpine regio‘s zoals Oostenrijk, Duitsland,
Zwitserland en Italië. De nieuwe Europese norm EN16662-1 initieert een fundamentele wijziging van de bestaande regelgeving. Het legt een pan-Europese aanvaarding op van alternatieven voor metalen sneeuwkettingen als ze voldoen aan de
nieuwe norm.
„We zijn erg blij dat we AutoSock kunnen aanbieden als alternatief voor sneeuwkettingen in alle EU-landen alsook in Zwitserland“, zegt Odd Christian Krohn, CEO van AutoSock Operations AS, op de vraag naar de certificering. „We hebben 10 jaar
gewerkt om dit doel te bereiken en hebben samengewerkt met de CEN om de minimumeisen en -normen vast te stellen.“
De nieuwe norm EN16662-1 definieert eisen wat betreft de veiligheid, kwaliteit en prestaties van aanvullende hulpmiddelen,
onafhankelijk van hun fabricagemateriaal of -technologie. Bijgevolg zullen textiele toepassingen (bv. AutoSock) en rubber- en
metaalkettingen vanaf nu gecertificeerd zijn met dezelfde norm en moeten ze voldoen aan dezelfde minimum eisen.
Alle lidstaten van de EU moeten een gelijkwaardige nationale norm publiceren.
Uiterlijk in november 2020 moeten alle bestaande, tegenstrijdige normen worden ingetrokken.

Beelden in hoge resoltie kan u downloaden op de perssectie van onze website.

OVER CARPLUS:

CarPlus is opgericht in 1980 als invoer- en distributie firma voor auto toebehoren. Door onze jarenlange samenwerking met
belangrijke merken/leveranciers kunnen we deze ervaring delen met een uitgebreid netwerk van partners zoals invoerders/
constructeurs van wagens, winkelketens, onafhankelijke winkels en installateurs, dit zowel in België als in de ons omringende
landen. Onze missie is duidelijk : al meer dan 30 jaar zijn we een belangrijke schakel tussen de producent van een merk enerzijds, en de steeds veranderende marktomstandigheden anderzijds. Via de recente samenvoeging van de firma’s CarTrend en
CarPlus hebben we onze basis nog verstrekt om dit doel te bereiken.
Carplus is verdeler van ondermeer volgende merken: Foliatec, Sparco, Quixx, K&N, Koni, Autosock,...
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