
autonamics.eu

20 jaar ervaring in automotive

Acculaders en omvormers 

Snelheidsregelaars 

Track & Trace en 
autobeveiliging



Autonamics bv, specialisten op het gebied van snelheidsregelaars,  
acculaders en omvormers, track & trace systemen en autobeveiliging. 

High-end en toekomstgerichte producten voor  
professionals en consumenten.
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Over 
Autonamics bv 

Autonamics bv is de officiële EU distribu-
teur van Lite-On®. Zij zijn al ruim 30 jaar 
wereldmarktleider op het gebied van Cruise 
Control systemen en snelheidsbegrenzers. 
We bieden een compleet assortiment met 
vakkundige ondersteuning.

Telematica met slimme beveiliging en vol-
gen van objecten, bijvoorbeeld voertuigen. 
MetaTrak® biedt inzicht in de status van 
het voertuig, rijgedrag van de bestuurder, 
gebeurtenis geschiedenis, real time berich-
ten, kilometerregistratie en is geschikt voor 
het managen van meerdere voertuigen.

Autonamics bv is de officiële leverancier van 
DEFA® in Nederland.  DEFA® is marktleider 
op het gebied van acculaders, omvormers 
en LED verlichting. Zij staan garant voor 
gebruiksvriendelijke hoog kwalitatieve pro-
ducten voor bedrijven en consumenten. 

Lite-On® Automotive Europe bv, sinds 
jaar en dag de Europese vestiging voor de 
Lite-On® Cruise Controls en snelheidsbe-
grenzers, is verzelfstandigd tot Autonamics bv.
De nieuwe naam Autonamics bv maakt het 
mogelijk om nu ook andere gerenommeerde 
merken in het assortiment op te nemen.

Productlijnen
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Cruise Control en 
snelheidsbegrenzers

Lite-On® Cruise Control 
 
Lite-On® is reeds meer dan 40 jaar wereldmarkt- 
leider op het gebied van Cruise Control systemen.
Deze worden wereldwijd onder verschillende  
merknamen verkocht maar zijn nu ook verkrijgbaar in 
Nederland onder de eigen merknaam Lite-On®. 
 
Autonamics bv is de Europese distributeur van de Lite-On® 
systemen: Cruise Controls, snelheidsbegrenzers, toeren- 
begrenzers, vermogensbegrenzers en toerenregelaars  
voor PTO.

Zowel de fabrikant Lite-On als het Cruise Control  
systeem zelf, zijn gekeurd en gecertificeerd volgens  
de hoogst mogelijk normering. 
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Lite-On® 
Cruise Control 

Waarom een Cruise Control systeem 
van Lite-On®?
• Gecertificeerde kwaliteit TüV, E-keur en RoHS.
• Beveiligd tegen elektromagnetische invloeden (EMC).
• Gefabriceerd in een OE gecertificeerde productielocatie. 
• Voorzien van de meest recente software.
• Keuze uit verschillende bedieningen.
• Inclusief te activeren snelheidsbegrenzer.
• Indien gewenst ook een vaste snelheidslimiet en/of  

toerenbegrenzing in te stellen.
• Autonamics heeft meer dan 20 jaar ervaring met  

Lite-On® systemen.
• Goede marges op de producten.

Waarom zou u Lite-On® Cruise Controls  
willen leveren en installeren?
•  Goede marges mogelijk op product.
•  Korte inbouwtijd, afhankelijk het type Cruise Control  

 tussen de 30 en 120 minuten.
•  Worden kant en klaar geprogrammeerd uitgeleverd.
•  Geleverd met een pasklare handleiding voor het  

 betreffende voertuig.
•  Eenvoudig zelf, desgewenst, te programmeren en  

 instellingen te wijzigen.
•  Goed bereikbare en kundige technische helpdesk.  

 Ons team heeft een jarenlange ervaring met de  
 Cruise Control systemen en inbouw daarvan. 

•  Makkelijk bestellen via telefoon, mail of webshop.
•  Uit voorraad leverbaar, u hoeft geen voorraad te houden.
•  Consumenten weten niet altijd dat het ook achteraf 

 mogelijk is om een Cruise Control te monteren.  
 Hierbij is het soms mogelijk gebruik te maken van de  
 originele, in de auto aanwezige bediening.

De Lite-On®  

Cruise Control en  

Snelheidsbegrenzer  

systemen zijn leverbaar 

voor bijna elk voertuig  

uitgevoerd met een  

elektronisch gaspedaal.
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Snelheidsbegrenzers

Meer dan alleen een snelheidsbegrenzer… 
Wat kan en zijn nog meer voordelen van deze snelheidsbegrenzer? 
 
Vaste snelheid 
Je kunt een vaste snelheid begrenzen, denk aan de begrenzers 
die in vrachtwagens toegepast worden.

Door de bestuurder zelf in te stellen 
Een snelheidsbegrenzing welke, vrij instelbaar is door de berij-
der d.m.v. een bediening. Dit is een zogenaamde ‘vrijwillige 
begrenzer’. Ideaal in verkeer dat te druk is voor gebruik van 
een Cruise Control maar ter voorkoming dat er per ongeluk 
over de geldende limiet wordt gegaan. Bij wegen met traject-
controle’s rijdt het een stuk relaxter met deze zelf ingestelde 
limiet.
 
Toerental begrenzing 
Een toerental begrenzen, eventueel tot een bepaalde snelheid 
is de begrenzer actief.
 
Een motor bouwt zijn maximale koppel op tot een bepaald 
toerental, daarna wordt het koppel weer minder. De toeren-
begrenzer wordt ingesteld net boven het toerental waar het 
maximum koppel beschikbaar is. Hiermee wordt het nieuwe 
rijden gestimuleerd en daalt het brandstofverbruik.  
Om wel de gewenste maximum snelheid te kunnen halen kan 
de toerenbegrenzer zo ingesteld worden dat deze actief is tot 
een vooraf bepaalde snelheid. 

Acceleratie begrenzing  
De acceleratie begrenzen, dit wordt vaak gebruikt bij elektri-
sche voertuigen.
Het kenmerk van een elektromotor is dat het maximum  
koppel vanaf 0 beschikbaar is, hierdoor kunnen elektrische 
voertuigen net zo snel accelereren als de snelste sportwagens.  
Voor de veiligheid, levensduur van de banden en actieradius 
kan dan een acceleratie-begrenzer worden toegepast, o.a. zeer 
geschikt voor taxi’s.

Nieuwe personenauto’s 
moeten vanaf 2022  
voorzien zijn van een  
automatische  
snelheidsbegrenzer.

Bron Europarlement/de Volkskrant



  

De aansluitgegevens 

voor de meeste  

voertuigen zijn  

beschikbaar.
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Lite-On® 
Snelheidsbegrenzers 

Waarom een Snelheidsbegrenzer 
van Lite-On®?
• Gecertificeerde kwaliteit TüV, E-keur en RoHS.
• Beveiligd tegen elektromagnetische invloeden (EMC).
• Gefabriceerd in een OEM gecertificeerde productielocatie. 
• Voorzien van de meest recente data software.
• Keuze uit verschillende bedieningen voor de  

zelf in te stellen begrenzer.
• ROI is zeer kort doordat de investering ten eerste  

laag is, maar ook de besparing in veel gevallen alleen  
aan brandstof al op een 8 tot 15% uitkomt.

• U weet zeker dat uw voertuig, met uw bedrijfsnaam erop, niet 
te hard voorbij komt rijden met imago- en reputatieschade  
als gevolg.

Waarom zou u een Snelheidsbegrenzer  
willen leveren en installeren van Lite-on®?
• Goede marges voor u.
• Groeiende markt door meer snelheidsbeperkingen en aan-

dacht aan MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).
• Uitermate geschikt om te leveren aan bedrijven of  

instellingen met wagenparken.
• Aantoonbaar lagere brandstofverbruik, maar ook lagere  

slijtage en onderhoudskosten
• Wordt indien gewenst geprogrammeerd geleverd.
• Voorzien van pasklare handleiding voor het  

betreffende voertuig.
• Eenvoudig zelf, desgewenst, te programmeren en  

instellingen te wijzigen.
• Goed bereikbare en ervaringsdeskundige technische helpdesk. 
• Makkelijk bestellen via telefoon, mail of webshop
• Alles uit voorraad leverbaar.



 
Dashboard- en stuurkolombedieningen 
De professionele, en speciaal ontworpen bedieningen, sluiten uitstekend aan  
bij de moderne en nieuwe personenauto’s, campers en bestelbussen. 
Voor optimaal gebruiksgemak bieden we bedieningen met twee of zelfs drie  
snelheidsvoorkeuze toetsen. Daardoor kan men eenvoudig en vlot de  
snelheid aanpassen op trajecten met verschillende snelheidslimieten.
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Lite-On® CM7
Dashboardbediening: vlot en overal 
te plaatsen. De toetsen zijn verlicht 
maar ook op de tast te vinden. Elke 
knop heeft een iets andere vorm.

Functies

• Vastzetten van de snelheid
• Accelereren 
• Decelereren
• Laatst gereden snelheid terugzetten. 

Lite-On® CM50
Stuurkolombediening: zeer praktisch 
door drie, zelf in te stellen, voor- 
keuzesnelheden. 

Functies

Gelijk aan de CM30 + 
• 3 geheugenplaatsen voor het (zelf) 

opslaan van 3 snelheden die vaak 
gereden worden.

Lite-On® CM30
Stuurkolombediening: sluit door de 
stijlvolle en slanke vormgeving goed 
aan bij de meeste auto interieurs.

Functies

Gelijk aan de CM7 +
• Cancel functie. 

Lite-On® CM22
DRAADLOZE stuurbediening: wordt 
op het stuur geplaatst, makkelijk 
bedienbaar zonder de handen van het 
stuur af te hoeven halen.

Functies

Gelijk aan de CM7 +
• Draadloze bediening.

Lite-On® CM35
Stuurkolombediening:  uiterlijk gelijk 
aan de CM30.

Functies

Gelijk aan de CM30 + 
• 2 geheugenplaatsen voor het (zelf) 

opslaan van 2 snelheden die vaak 
gereden worden.

Originele bedieningen
Originele merkbedieningen: in een 
aantal gevallen is het mogelijk om 
een bediening te gebruiken van het 
automerk zelf waardoor het uiterlijk 
van het dashboard helemaal origineel 
blijft. Soms hebben we er zelfs een 
Plug&Play oplossing al voor ontwik-
keld. Vraag naar de mogelijkheden.



Cruise Control , Snelheidsbegrenzer,  
Vermogensbegrenzer, Toerentalregelaar,  
Toerentalbegrenzer 
De professionele Cruise Control- en begrenzersystemen uit de 
AP900-serie zijn speciaal ontworpen om te werken met een grote 
verscheidenheid aan moderne voertuigen voorzien van ‘elektronische 
gasklepregeling’ en CAN-bus communicatiesystemen.  

De AP900-serie Cruise Control werkt met LITE-ON standaard- 
bedieningen, aangepaste types maar ook originele stuurkolom of  
stuurwielbedieningen van de voertuigfabrikant.

AP900Ci • Cruise Control, Snelheids- en toerentalbegrenzer 
AP900/AP900C • Cruise Control and Snelheidsbegrenzer 
SL900Ci • Snelheids-, Vermogens- en Toerentalbegrenzer 
SL900/SL900C • Snelheidsbegrenzer 
RPM900 • Toerentalregelaar voor PTO-toepassingen

Lite-On® 
AP900 series 

 
Lite-On® AP900 series We hebben een  

applicatielijst  
met meer dan  

1000 verschillende  
voertuigen met  

specifieke  
aansluitgegevens  

en/of software.
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  Type CAN-bus Cruise Control Snelheidsbegrenzer Vaste begrenzer Toerentalbegrenzer  Toerentalregelaar 

AP900Ci 3 3 3 3	 3

SL900Ci 3  3 3	 3

AP900C 3 3 3 3	

SL900C 3  3 3	

AP900  3 3 	

SL900   3 3	

RPM900C 3   	  3
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Laders en omvormers 
DEFA® producten zijn bekroond voor  
het gebruiksgemak en ontwerp.

DEFA® biedt professionele acculaders en  
spanningsomvormers voor een brede  
verscheidenheid aan voertuigen, voor de  
maritieme sector en ook industriële  
toepassingen.  
DEFA® ontwikkelt en produceert zelf  
hoogwaardige acculaders en omvormers.
Hulpvoertuigen, bedrijfswagens, personenauto’s, boten, reddings-
voertuigen en elektrische rolstoelen leggen de strengste normen op 
aan onze producten. Het zijn slechts enkele aspecten waarom DEFA®  
voortdurend streeft om aan de hoogste kwaliteitsnormen, veilig-
heidsnormen en flexibiliteit te voldoen. 

DEFA® laadproducten zijn ontwikkeld voor gebruik met de eigen 
robuuste en spatwaterdichte PlugIn-kabel-systemen. Het systeem 
vergemakkelijkt en versnelt de installatie van o.a. 230VAC in: boten, 
vrachtwagens, campers, mobiele units en militaire voertuigen.

Het systeem is eenvoudig te bedienen, betrouwbaar, zeer duurzaam 
en kan worden geïnstalleerd zonder speciaal gereedschap of een 
gecertificeerde installateur.
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Laders en omvormers 
DEFA 
Smartcharger

•  DEFA® SmartCharge is een intelligente lader  
 die het opladen van de accu heel gemakkelijk en  
 veilig maakt. 

•  Voor auto, grasmaaier, motorfiets of boot, enz.
•  U hoeft alleen de laadklemmen op de accu en de  

 stroom aan te sluiten en op ON te drukken. 
•  Smartcharge detecteert zelf wat voor accu het  

 betreft, welke status deze heeft en hoe de accu  
 geladen moet worden.

•  Als u klaar bent rolt u de kabels eenvoudig weer  
 op rond het apparaat in de aanwezige uitsparing.

De meest gebruiksvriendelijke acculader • 4A - 6A - 8A - 10A

BEST IN TEST Motormazine Finland
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Accu onderhoud en levensduur 
De beste manier om een 24V systeem op te laden is om elke 
12V accu op te laden met een aparte lader. Een alternatief 
hiervoor is om te laden met een 24V lader maar dit levert 
geen optimale lading en levensduur voor beide accu’s.

Negatief opladen is een belangrijke factor in de levensduur 
van de accu maar toch een onbekende term voor de meeste 
eigenaren van auto’s, vrachtwagens en bussen. 
Bij het laden van accu’s is een voldoende hoge spanning 
nodig om ervoor te zorgen dat ze volledig worden opgeladen. 
Over het algemeen vermindert een te lage laadspanning de 
levensduur van de accu’s. De juiste laadspanning voor 12V 
lood/zuur-autoaccu’s is 14,4V bij 20°C.

Modulaire opbouw
Het systeem is modulair opgebouwd waardoor uitbreiding 
met extra componenten, zoals motorverwarming, omvormers 
en hulpapparatuur eenvoudig is te realiseren.
Onze klanten zijn professionele en particuliere gebruikers in 
gebieden waar hoge eisen worden gesteld aan functionaliteit 
en betrouwbaarheid, het modulaire element is dan ook een 
pluspunt voor zeer eenvoudige installatie.

Hoogwaardige omvormer
DEFA® hoogwaardige omvormers zijn veilig in gebruik en 
maken het mogelijk om elektrische apparatuur in boten en 
voertuigen te gebruiken. De omvormer biedt toegang tot 
230VAC netspanning. Ze leveren een zuivere sinus en zijn 
daarom uitstekend geschikt voor tv- en dvd-apparatuur, 
maar ook voor laptops en computers. De DEFA-omvormers 
zijn uitgerust met een waarschuwingsgeluid voor het geval 
de omvormer overbelast raakt. Er zijn verschillende types 
beschikbaar tot een vermogen van 3000W met Schuko of 
DEFA® PlugIn-uitgang. 

 
Laders en omvormers 
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DEFA® 
Showroomladers

• DEFA® compacte showroomladers, gebaseerd 
op moderne switch mode-laadtechnologie,  
vertegenwoordigt de nieuwste technologie 
voor het laden van accu’s.

• De laders zijn zeer geschikt om de accu voor 
een onbeperkte tijd op niveau te houden.

• Uw auto’s in de showroom staan altijd klaar 
voor demonstratie.

DEFA® 
Werkplaatslader

• De 35A workshoplader 2.0 is een  
veelzijdige en efficiënte acculader en 
stroomvoorziening die u helpt tijd te 
besparen in de werkplaats. 

• Geleverd met een afneembare oplaad-
kabel, muurbeugel en een geïsoleerde 
haak om te plaatsen waar u maar wilt.

• Compatibel met alle soorten accu’s 
zowel lood/zuur als Li-ion. 

• Geen ventilator, produceert geen lawaai.

Website 
Meerinformatie is te vinden op de website en  
webshop: autonamics.eu.  
 
Contact 
Voor direct contact kunt u mailen met 
info@autonamics.eu of bellen via 
+31 (0) 38 2022 747.

DEFA® PRODUCTEN 
OP AUTONAMICS.EU

VRAAG 
naar de  

speciale DEFA  
productfolders
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Track&Trace 
Beveiliging

We ervaren een technologische verandering 

waarbij real-time data, beter inzicht in risico’s, 

meer kennis van Big Data analyse en een grotere 

creativiteit in productontwerp een integraal 

onderdeel van telematica zijn geworden. 

Door slim gebruik te maken van deze laatste technologieën 
is Meta System in staat om mobiliteit voor iedereen veiliger 
en slimmer te maken. Dit komt tot uiting in nieuwe producten 
zoals de T.36 en T.42, nieuwe diensten, op gebruik gebaseerde 
verzekeringsoplossingen en (bedrijfs-)wagenparkbeheer in over-
eenstemming met de laatste Automotive-standaarden.

Meta System is een van de
eerste bedrijven die telematica-
oplossingen voor verzekerings-
maatschappijen ontwikkelde en
daarmee marktleider werd.  
 
In 2003 tekende het bedrijf het
eerste contract met een van Italië’s
grootste verzekeringsgroepen.
 
Al in de eerste helft van 2018 had
META meer dan 8 miljoen actieve
telematicaproducten op de weg.

Meta Trak 
Voor zakelijk en privé gebruik
MetaTrak is de ideale oplossing voor de veiligheid van u en  
uw voertuig, machine of andere objecten. Dankzij MetaTrak 
kunt u uw deze altijd volgen, rittenhistorie en -administratie 
raadplegen, rijstijl analyseren en de accu-conditie ontvangen. 
Bovendien kunt u real-time meerdere devices tegelijk  
beheren op uw smartphone en web-portaal.
 
MetaTrak biedt u de volgende voordelen:
•  Status Status en positie van het voertuig/object
• Zeer gebruiksvriendelijke kilometeradministratie
• Rijgedrag analyse
• Gebeurtenissen geschiedenisoverzicht
• Real time berichten ontvangen
• Managen van meerdere voertuigen/objecten.
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Meta Trak 
Fleet Solutions
META Fleet Management Systems ondersteund
bedrijven hun doelstellingen na te streven op het 
gebied van optimaal beheer van het wagenpark, 
verbetering van efficiëntie, productiviteit, MVO 
en het verlagen van de totale beheerskosten van 
het wagenpark.

Meta System’s ervaring op het gebied van
verzekeringstelematica heeft onlangs een nieuwe
toepassing gekregen in oplossingen die specifiek
zijn ontworpen voor fleet owners: efficiënte  
systemen die voertuigen op een eenvoudige
en directe manier kunnen bewaken en beheren.

MetaTrak Fleet gebruikt Meta Systems eigen
expertise op het gebied van het ontwerp van de
telematica-hardware waarbij gegevens efficiënt
en betrouwbaar worden vast geleggen om deze 
zeer eenvoudig te kunnen analyseren. De Fleet 
Manager kan snel weloverwogen beslissingen 
nemen, waardoor het beheer van het wagenpark 
eenvoudiger en slimmer wordt.

MetaTrak Fleet Management biedt de 
volgende oplossingen:
•  Real-Time positiemonitoring van het voertuig.
•  Analyse en ‘slimme’ toewijzing van voertuigen 

aan bestuurders met een eenvoudig beheer van 
nuttige plaatsen op de kaart (POI).

•  Een op maat gemaakt overzicht met analyse   
 en statistiek data.

•  De optie voor Eco-drive Analyse en  
 Bestuurders-Coaching.

•  Smartphone app voor elke chauffeur met de  
 optie voor directe communicatie met de  
 Fleet Manager.

•  Crash management en waarschuwingen.
•  Intelligent brandstofbeheer.
•  Zelfdiagnose en voertuigcontrole service.
•  Mogelijkheid tot het integreren van een  

 specifieke set API’s.
• Meta Trak Fleet respecteert de privacy in over-

eenstemming met de geldende regelgeving.

De zekerheid van volledige 
controle over alle aangesloten 

voertuigen.

Meta Trak 
T.36 Pulsar 

NIEUW 
T-36 Pulsar 

Compacte object 
beveiliging!

 
T.36 PULSAR is een nieuw en  
zeer compact apparaat voor het 
opvragen van de GEO locatie van 
alles wat rijdt, vaart, vliegt en/of 
gevolgd en beveiligd moet worden.

De T.36 werkt op twee Li-on batterijen en is  
eenvoudig te plaatsen. Vervolgens is de locatie op te 
vragen via Laptop of via app op een smartphone. 
 
Vraag voor meer informatie naar de aparte folder of 
bel Autonamics op telefoonnummer 038 2022 747.
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Autonamics bv
 
Ceintuurbaan 16-S
8024 AA Zwolle
Nederland
T +31 (0) 38 2022 747
info@automatics.eu 
 
Meest actuele informatie op:  
Autonamics.eu
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