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RT ASA
Barra de luz Acústica Visual com design em forma de ASA 
proporcionando total iluminação em todos os ângulos, 
luzes frontais, laterais e traseiro. Composta por 3, 5 ou 7 
módulos de luzes independentes, com cúpulas em 
policarbonato e em formato de paralelepípedo, bases em 
ABS de alta resistência, onde são acoplados os blocos de 
LED. Os módulos são fixos sobre uma base de alumínio 
em forma de ASA, onde são embutidas todas as conexões 
elétricas. Todo o conjunto é montado em garras de suporte 
reguláveis para cada modelo de veículo. Opcionalmente 
pode ser instalada uma sirene eletrônica em sua base e 
uma barra de luzes sequencial RTS5D para orientação de 
trânsito na parte traseira do sinalizador. Disponível nas 
cores rubi, azul, âmbar e cristal.

RT Spider-S 
Barra de luz Acústica Visual com design em forma de ASA 
proporcionando total iluminação em todos os ângulos, 
luzes frontais, laterais e traseiro. Composta 5 módulos de 
luzes independentes, com cúpulas em policarbonato 
transparente e em formato de paralelepípedo, com altura 
de 60mm, bases em ABS de alta resistência, onde são 
acoplados os blocos de LED. Os módulos são fixos sobre 
uma base de alumínio em forma de ASA, onde são 
embutidas todas as conexões elétricas. Todo o conjunto é 
montado em garras de suporte reguláveis para cada 
modelo de veículo. Opcionalmente pode ser instalada uma 
sirene eletrônica em sua base e uma barra de luzes 
sequencial RTS5D para orientação de trânsito na parte 
traseira do sinalizador. Disponível nas cores rubi, azul, 
âmbar e cristal. Possui 02 tipos de módulos de luzes:
Módulo de Luzes Eyes de alta potência, disponível com 3, 
6, 9 e 12 LED’s e modo reflexivo.
Módulo de Luzes Prism 3x1 de alta potência, disponível 
com 3, 4 e 8 LED’s. 

RT Vizor Light-S
Vizor Light-S é um tipo de sinalização interior frontal e são 
personalizados, adaptáveis à aplicação dos mais variados 
veículos. Montagem é quase indetectável e contra o pára-
brisas em frente sem obstruir visibilidade. Possui modelos 
de 1 ou 2 peças, dependendo do modelo do veículo. 

RT Deck Light-S
Deck Light-S é um tipo de sinalização interior traseiro e são 
personalizados, adaptáveis à aplicação dos mais variados 
veículos. Montagem é quase indetectável e contra o pára-
brisas em frente sem obstruir visibilidade. Possui modelos 
de 1 peça e se adapta do modelo do veículo. 

RT Dragon
Barra de luz Acústica 
Visual  montada com 
módulos de policarbonato
translúcido de formato 
“prismático octogonal 
irregular” sobre base de 
alumínio no formato linear, que pode ser instalada uma 
sirene eletrônica ou eletromecânica em compartimento  de 
aço inoxidável. Sua composição modular permite várias 
combinações de cores, tais como rubi, âmbar, azul e cristal. 
Possui Kits Rotativos com transmissão por  engrenagens e 
lâmpadas incandescentes (21W) ou halógenas (55W), 
com luzes luminosos múltiplos com espelhos angulares. 
Disponível em 8, 10 e 12 módulos.

 

RT Premium
A Barra de luz Acústica 
Visual montada com 
módulos de policarbonato 
translúcido de formato 
elíptico sobre base de 
alumínio, que pode ser 
instalada uma sirene 
eletrônica ou eletromecânica em compartimento de aço 
inoxidável. Sua composição modular permite várias 
combinações de cores, tais como rubi, âmbar, azul e cristal. 
Possui Kits Rotativos com transmissão por engrenagens e 
lâmpadas incandescentes (21W) ou halógenas (55W), 
com luminosos múltiplos com espelhos angulares. 
Disponível em 8, 10 e 12 módulos.
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Veículos de Serviços

LINHA RT18B
Barra de alumínio, com várias opções de montagem, 
utilizando um kit com luz rotativa, farol de milha e         
break-light.

Linha Slimlight-S
Com um sistema ótico de alta eficiência, tecnologia 
microcontrolada e montagem com vários tamanhos, 
Slimlight é uma versátil solução para iluminação auxiliar. 
Com seu sistema hermético de fechamento, possibilita a 
utilização interna ou externa em veículos leves ou 
pesados, com opções de sistemas de fixação rígidos ou 
por ventosas removíveis. Disponível nos tamanhos 4, 6 e 8 
módulos, nas cores rubi, azul, âmbar e cristal com a 
voltagem de 12V.

RT Trucklight-S
A Barra sinalizadora Trucklight-S oferece uma solução 
moderna de sinalização com tecnologia 100% digital, para 
veículos de serviços de grande porte. São equipados com 
módulos de 4 LED’s de 1W (45 Lumens) conhecidoscomo 
LED’s de potência, nas cores rubi, âmbar e cristal. A barra é 
montada em um robusto perfil de alumínio extrudado, 
possui 3, 4, 5 ou 7 módulos independentes com base em 
ABS e cúpula em policarbonato translúcido que 
acondicionam os módulos de LED de forma harmoniosa, 
garantindo maior eficiência luminosa.
Para alguns modelos, opcionalmente pode possuir 
módulos de LED na parte traseira que possuem a função 
de indicação de sinalização sequêncial para advertência 
de trânsito, controlados pelo DSC40.
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RT Fox Light-S
A barra Fox Light é composta 
por módulos de policarbonato 
i n te rcamb iáve is  de  a l ta  
resistência mecânica e térmica, 
além de resistente aos raios 
ultravioleta, montados sobre 
uma base única que permite 
fixação ao teto de qualquer tipo de veículo. Possui formato 
linear com moderno design, de altura máxima de 60 mm e 
tecnologia microcontrolada com baixa densidade de 
componentes, associando a moderna iluminação em 
LED’S. Disponível na cores rubi, azul, âmbar e cristal. 
Possui 02 tipos de módulos de luzes:
Módulo de Luzes Prim de alta potência, disponível com 6 e 
8 LED’s, tendo as versões 3x2 e 4x2.
Módulo de Luzes Eyes de alta potência, disponível com 3, 
6, 9 e 12 LED’s, tendo as versões 3x1 e 4x1.
Opcional - itens sob consulta: Prism 3x1 e 4x1 e Eyes 3, 6, 
9 e 12x1.

RT Raptor-S
A barra de luzes Raptor é composta 
por módulos de policarbonato 
intercambiáveis de alta resistência 
mecânica e térmica, além de 
resistente aos raios ultravioletas, montados sobre uma 
base única que permite fixação ao teto de qualquer tipo de 
veículo. Possui formato linear com moderno design, de 
altura máxima de 80 mm e tecnologia microcontrolada com 
baixa densidade de componentes, associando a moderna 
iluminação em LED’s com outras fontes de luzes 
tradicionais.
Possui módulo de luzes Prism de alta potência, disponível 
com 6 e 8 LED’s, tendo as versões 3x2 e 4x2. Opcional - 
itens sob consulta: Prism 3x1 e 4x1 e Eyes 3, 6, 9 e 12x1.
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