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| Optimaal zicht tijdens het manoevreren met grote voertuigen

Helaas wordt een groot deel van alle autoschade veroorzaakt tijdens het parkeren en manoeuvreren. 
Om dit te verminderen kan een camerasysteem de oplossing zijn. Het gebruik van een camerasysteem zorgt 
voor 360° zicht rondom het voertuig, wat de verkeersveiligheid verhoogt en voertuigschades voorkomt.
 

| Elimineer de dode hoek
Het 360° View Camerasysteem biedt perfect zicht rondom het 
voertuig. De 190 graden 1080p groothoeklenscamera’s in com-
binatie met het hoge resolutie 7 of 10 inch-scherm zorgt voor 
een kristalhelder beeld. De kalibratiebesturingsbox combineert 
de camera beelden tot één perfect bovenaanzicht waardoor dode 
hoeken op de grond worden geëlimineerd. De camera’s, monitor 
en kalibratiebesturingsbox in dit systeem zijn allemaal geschikt 
voor professioneel gebruik in een zware werkomgeving.

| HD-Touch screen monitor
Het HD Touch screen biedt maar liefst 4 camera-ingangen. 
Het scherm kan ingesteld worden op horizontale en verticale 
gespiegelde weergave en pas automatisch aan van dag naar 
nacht-modus. Het hoge resolutie 7 of 10 inch-scherm zorgt 
voor een kristalhelder beeld.
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| Professionele installatie
Met ruim 25 jaar ervaring met het installeren van diverse 
automotive-systemen, heeft u aan Rietveld een partner die 
actief met u meedenkt. Wij zoeken altijd naar de oplossing die 
het meest aansluit bij uw wensen en overleggen graag met u.

| Altijd een passend systeem voor uw voertuig
Rietveld biedt u een passend systeem voor elk mogelijk 
voertuig. Door gebruik te maken van draadloze camera’s is er 
altijd een systeem dat past bij uw voertuig. Of u nu op zoek bent 
naar een achteruitrijcamera voor uw vrachtwagen, camper, 
dieplader, bestelbus of bouwmachine.


