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Niet meer blind inparkeren!
Alle auto’s, ongeacht merk en
type, hebben zogenaamde
“blinde vlekken” waarbij tijdens
parkeermanoeuvres de bestuurder
geen of onvoldoende zicht heeft
achter en/of voor de auto.

Deze “blinde vlekken” kunnen
gevaarlijke situaties veroorzaken
waarbij personen gewond kunnen
raken of in het ergste geval zelfs
gedood kunnen worden.

Daarnaast kan tijdens
parkeermanoeuvres aanzienlijke
schade ontstaan aan uw auto
wanneer obstakels te laat of niet
gezien worden.

Relaxed parkeren
Het verbeteren van de veiligheid
van bestuurders, inzittenden en
personen in nabije omgeving
van voertuigen maakt sinds de
oprichting van Cobra in 1975, een
belangrijk deel uit van de missie van
Cobra. De Cobra Parkeerhulp meet
de afstand tussen uw auto en een
obstakel en waarschuwt u middels
een akoestisch signaal wanneer u
te dichtbij komt:
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Ultrasoon sensoren worden op de
meest optimale posities in uw voor en
achter bumper geplaatst en worden
gebruikt om elk obstakel voor en/of
achter uw auto te detecteren.
Een akoestisch signaal wordt
gebruikt om u te waarschuwen
waarbij de frequentie van dit signaal
oploopt naarmate u dichterbij het
obstakel komt. Wordt de afstand
tot het obstakel minder dan 30
centimeter dan zal het akoestische
signaal constant klinken en is het
tijd om uw auto te stoppen!

Discreet en efficiënt
Systeem is actief zowel bij stilstaande auto als tijdens het inparkeren. Kleine sensoren
zoals gebruikt door autofabrikanten kunnen in de achter en voorbumper gemonteerd
worden.
De sensoren kunnen in de kleur van uw auto gelakt worden zodat nagenoeg geen inbreuk
op het design van uw auto.

Kan op elk type voertuig (12V) ingebouwd worden zoals campers,personenauto’s en
lichte bedrijfsauto’s .

Compatible met trekhaken en reservewielmontage .

Systeem voldoet aan de eisen van ISO9001 en ISO17386 MALSO standaard.

Systeem kan gebruikt worden in combinatie met bestaande camera systemen zodat
naast de visuele informatie van de camera ook het akoestisch signaal van de parkeerhulp
gebruikt worden om u te waarschuwen.
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