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| Draadloze Achteruitrijcamera

| Koppel uw achteruitrijcamera

aan de Efficio Boordcomputer 

| Verhoog de verkeersveiligheid

| Verminder schades

| Geschikt voor alle soorten voertuigen,   

aanhangers of trailers

| Maakt gebruik van draadloos videosignaal



| Geïntegreerd in 

het nummerbord 

| Dodehoekcamera

| Zijcamera

| Optimaal zicht rondom het voertuig
Wanneer de boordcomputer is aangesloten op een compatibele achteruitrij-

camera, geeft de Efficio een actieve camerafeed zodra deze een videosignaal 

detecteert. De actieve video-feed op het display kan worden geminimaliseerd of 

gemaximaliseerd. Het display keert terug naar de normale navigatie modus 

wanneer het videosignaal wordt verbroken.

| Passend systeem voor elk voertuig
Door gebruik te maken van draadloze digitale video- en audiotransmitters kan het 

camerasysteem werken op alle soorten voertuigen. Niet alleen bij motorwagens en 

trucks, maar ook bij trailers en aanhangers. Rietveld realiseert voor u de oplossing 

op maat. 

| Meer veiligheid en minder schades met een camerasysteem
De draadloze achteruitrijcamera geeft uw chauffeur optimaal zicht rondom het voertuig. 

Voordat de chauffeur achteruit rijdt, kan hij eerst de omgeving van zijn voertuig scannen. 

Daardoor ontstaat er meer inzicht in de verkeerssituatie en dit leidt tot meer veiligheid en 

minder schades. Het draadloze camerasysteem is los te verkrijgen of als geïntegreerd op de 

Efficio boordcomputer van Rietveld.

| Geïntegreerd met de Efficio boordcomputer
De Efficio is zo ontwikkeld dat het systeem uitgebreid kan worden met externe 

apparatuur om zo goed mogelijk aan te sluiten op uw specifieke behoeften. Zo zijn 

wij in staat om geselecteerde applicaties van derden te installeren op onze 

boordcomputer. Dit betekent naast de koppeling met uw camerasysteem, ook een 

uitbreiding van het systeem met hardware zoals een scanner, bandenspanning 

meten of online-applicaties zoals e-mail.

| (Truck)navigatie      | Camerasysteem       | Scannen         | TPMS 

Rietveld B.V. | Nijverheidsweg 13, 3381LM Giessenburg | +31 (0)184 65 29 10 | info@rietveld.nl | www.rietveld.nl

Gemiddeld 15% van alle ongelukken bij achteruitrijden kan 

voorkomen worden door gebruik van achteruitrijcamera’s.* 
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| Rietveld levert onderdelen van:


