Balesetmegelőzés
csúcstechnológiával

Beszerelhető
a harmadik szem
Tény, hogy a Mobileye intelmei benzinspóroláshoz vezetnek,
de vajon felkészültünk-e a technika intelmeire, ha a GPS-nek is
visszabeszélünk?
A Mobileye egy olyan rendszer, mellyel
óvhatja munkatársai, szerettei biztonságát és jelentős költséget takaríthat meg.
Magánforgalomba került a luxus autógyárak ütközésvédelmi rendszere, a kizárólagos importőri jogot pedig egy nyíregyházi
tulajdonú cég kapta meg. A fővárosi Auto
Safety Hungary Kft-nek Düsseldorf mellett
így fióktelephelye lehet Kelet-Magyarországon, ahol a Mobileye teljes körű műszaki
támogatása zajlik. Az Auto Safety jelenleg
több biztosító társasággal is tárgyalásokat
folytat annak érdekében, hogy a nemzetközi gyakorlatnak megfelelően a Mobileye
tulajdonosok mérsékelt biztosítási díjakkal
szerződhessenek.
A Mobileye izraeli fejlesztés, amit a BMW,
a General Motors, a Ford is előszeretettel
épít be. Jelenleg a Debreceni Közlekedési
Vállalat két készüléket már használ. Ez a
rendszer ugyanis hosszú távon csökkenti a
gépkocsi kopását, a javítási költségeket és
megelőzheti a baleseteket is.
A világon több, mint 2,5 millió járműben
működik az eszköz. Kompatibilis Európában, Amerikában, s lassan másfél éve Magyarországon is beépíthető utólagosan,
bármilyen korú és típusú gépjárműbe.
Fontos tudni, hogy a beszerelést csak szakszerviz végezheti el, hiszen a Mobileye-t
szoftveresen kalibrálják, a feltételek pedig
ugyanazok, mint a luxus autógyártóknál.
A magánemberek különösen kedvelik, mert
fokozza a biztonságérzetet, nem hagyja a
sofőrt úgymond elbambulni.

Talán ez az oka, hogy a magánszektorból elsőként a nyugdíjasok, a tanuló vezetők és a
nagy flottacégek, mint például a Coca-Cola,
nyitottak a Mobileye-ra.
A rendszer a jármű előtti teret pásztázza, a
fedélzeti számítógéppel összeköttetésben
pedig a vezetési stílusunkat. Ha sebességtúllépés, sávelhagyás történik, lecsökken
a biztonságos követési távolság (ráfutásos
balesetveszély van), vagy veszélyes közelségbe kerül bármi, a biztonsági rendszer
figyelmeztet, sípol.
Mobiltelefonnal kapcsolódva felismeri a sebességkorlátozó és egyéb közlekedési táblákat, egy úgynevezett high beam funkció
pedig éjszakai vezetésnél, a szembejövőkre
és az előttünk közlekedőkre figyelve átkapcsolja a fényszórót és a tompított világítást.
Ez a funkció azonban már pluszként kérhető, ahogyan a kormány alá szerelt vibra
funkció is, amely rázni kezdi a kormányt, ha
a jármű elhagyja a haladási sávot.
A Mobileye beszerelése átlagosan két órát
vesz igénybe. A beszerelésnek nincsenek
maradandó nyomai, az autó így nem veszíti
el a garanciát. A beszerelésen túl életbe lép
egy 24 órás online hibabejelentő szolgáltatás, ahol a legapróbb hibára is reagálnak.
Az eszköz kezelését nem szükséges megtanulni, csak megszokni. Egy higgadt vezető
ugyanis lehet, hogy elfeledkezik róla, mire
egyszer csak megszólal.

A Mobileye fontosabb jellemzői:
Valós időben riaszt
ármilyen járműbe beszerelhető (kisteB
herautó, busz, kamion, személyautó, stb.)
E gyszerűsége miatt nem szükséges a sofőrök oktatása az eszköz használatára
É jjel-nappal, minden időjárási körülmény
között működik
Integrálható a legfejlettebb járműkövető
rendszerekkel

A MOBILEYE EGYIK KIEMELT
FORGALMAZÓJA AZ AUTONET.
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