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ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΤΥΦΛΟY ΣΗΜΕΙΟY ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ AKIΝΟΠΟΙΗΣΗ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ
Η οπισθοπορεία ενός φορτηγού είναι συχνά μια πρόκληση για τους
οδηγούς που αναμένεται να λάβουν υπόψη οποιαδήποτε κίνηση
γύρω από το ρυμουλκούμενο τους ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, οι
άνθρωποι και τα αντικείμενα που στέκονται ακριβώς πίσω από το
ρυμουλκούμενο παραμένουν αόρατα για τον οδηγό, και ως εκ
τούτου σε κίνδυνο.
Για την αποφυγή ατυχημάτων και βλαβών σε οχήματα, ρυμουλκούμενα και αποβάθρες, η WABCO προσφέρει το TailGUARD™.
Αισθητήρες υπερήχων ανιχνεύουν την περιοχή πίσω από το
ρυμουλκούμενο να είναι κενή, και το TailGUARD™. ακινητοποιεί το
όχημα αυτόματα σε μια προκαθορισμένη απόσταση μεταξύ 50 και
200 cm από ένα αντικείμενο, στο τυφλό σημείο προσφέροντας νέα
επίπεδα ασφάλειας για τους οδηγούς, τα οχήματα και στόλους.
Μέχρι τώρα ήταν απαραίτητη η ηλεκτρονική μονάδα επέκτασης για
να προσαρτήσετε το TailGUARD™, αλλά τώρα χρειάζεται μόνο η
νέα μονάδα ελέγχου TailGUARD™.

TailGUARD-Μονάδα 446 122 071 0

ΝΕΟ: Η TAILGUARD™-ΜΟΝΑΔΑ 446 122 071 0
Για πολλά χρόνια, η WABCO έχει προσφέρει, συμπληρωματικά
στο EBS ρυμουλκούμενου, την ηλεκτρονική μονάδα επέκτασης, η
οποία είναι εξοπλισμένη με μια μεγάλη ποικιλία λειτουργιών πέρα
από την λειτουργία TailGUARD™.
Η νέα μονάδα TailGUARD™, από την άλλη πλευρά, επικεντρώνεται στα ουσιώδη: στην αμιγώς λειτουργία
TailGUARD™. Παραλείποντας περιττές λειτουργίες επιτρέπει να σας προσφέρει τη μονάδα TailGUARD™ σε μια
πολύ ελκυστική τιμή.
Αυτά είναι που προσφέρει η μονάδα TailGUARD™ 446 122 071 0





Συμβατό με TEBS E Premium και Standard (από έκδοση E5)
Λειτουργία TailGUARD™ συμπεριλαμβανόμενο βομβητή και πλήκτρο απενεργοποίησης
Υποστηρίζει εφαρμογές με 2 έως 6 αισθητήρες
Σύνδεση με πλευρικού ελέγχου λυχνίες και λυχνία οπισθοπορείας (για ενεργοποίηση TailGUARD™).

Για αυτό το σκοπό χρειάζεστε την ηλεκτρονική μονάδα επέκτασης 446 122 070 0
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TailGUARD™ για φορτηγά & λεωφορεία
GIO επεκτάσεις
Φόρτιση μπαταρίας και λειτουργία μπαταρίας με το πλήκτρο Wake-up
Τηλεχειστήριο ρυμουλκούμενου

Για να μάθετε περισσότερα για τα προϊόντα της WABCO, επισκεφθείτε τον κατάλογο των προϊόντων μας
INFORM (inform.wabco-auto.com) και εισάγετε τον κωδικό αριθμό στο πεδίο αναζήτησης "Product Number".
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το WABCO Partner (www.wabcoauto.com/findwabco).

1/1

1609el0

