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VEILIGHEID DOOR ACHTERUITRIJASSISTENT TAILGUARD™
Achter een aanhangwagencombinatie kijken is voor de bestuurder
ondanks achteruitkijkspiegels nauwelijks mogelijk. Camera's aan
de achterzijde helpen maar beperkt, daar afstanden – vooral bij
duisternis – maar slecht zijn in te schatten. De bestuurder moet
volgens het wegenverkeersreglement toch al in de
achteruitkijkspiegels kijken en niet naar een monitor.
TailGUARD™ ondersteunt de bestuurder bij het achteruitrijden.
Objecten, die zich in de dode hoek van de spiegels achter de
aanhangwagencombinatie bevinden, worden door middel van
ultrasoontechnologie herkend. Als de bestuurder bij het benaderen
van een object niet op de knipperlichtsignalen van de
zijmarkeringsverlichting reageert, remt TailGUARD™ de
aanhangwagen/trailer zelfstandig af. Zo kan TailGUARD™
mensenlevens redden en dure ongevallen verhinderen.
Tot nu toe was de elektronische uitbreidingsmodule voor de
installatie van TailGUARD™ nodig, terwijl nu alleen nog de nieuwe
TailGUARD™-ECU nodig is.

TailGUARD™-ECU 446 122 071 0

NIEUW: DE TAILGUARD™-ECU 446 122 071 0
Sinds vele jaren biedt WABCO passend bij de trailer EBS de elektronische uitbreidingsmodule aan, die naast
TailGUARD™ een groot aantal functies heeft.
In tegenstelling tot de elektronische uitbreidingsmodule beperkt de nieuwe TailGUARD™-ECU zich uitsluitend
tot de TailGUARD™-functies. Van verdere extra functies werd bewust afgezien, om de ECU voor een attractieve
prijs te kunnen aanbieden.
Dat biedt de TailGUARD™-ECU 446 122 071 0





Compatibel met TEBS E Premium en Standard (vanaf versie E5)
TailGUARD™-functie incl. buzzer en deactiveringsknop
Ondersteunt toepassingen met 2 tot 6 sensoren
Aansluiting zijmarkeringsverlichting en achteruitrijlicht (voor de activering van TailGUARD™).

Hiervoor heeft u de elektronische uitbreidingsmodule 446 122 070 0 nodig
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TailGUARD™ voor truck & bus
GIO-uitbreiding
Acculading en accubedrijf met wake-up knop
Trailer Remote Control

Informatie over WABCO-producten vindt u in onze productcatalogus INFORM (inform.wabco-auto.com), als u
het productnummer in het zoekveld „Productnummer“ invoert.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met uw WABCO-partner (www.wabco-auto.com/findwabco).
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