


גאה להציג את הדור הבא של מערכות  י.ד.א
בטיחות למניעת תאונות דרכים  



.שנה30-י מערכות לרכב פעילה בשוק האבזור למעלה מ.ד.א

.המעצימים את חווית הנהיגה, משווקת ומתקינה מגוון רחב של מוצרים חכמים לשוק הרכב בישראל, החברה מייבאת
.  מערכות מיגון ואיתור ועוד, מערכות תקשורת, מערכות נוחות, מערכות מולטימדיה, מערכות שמע

.והטעם של הקהל הישראליהנובעים מלימוד צרכי השוק, המומחיות שלנו בהתאמת מוצרים נכונים לכל רכב
.י מערכות לרכב הינה המתקינה המורשית של יבואני הרכב המובילים בישראל.ד.חברת א
אשר פיתחה ומייצרת  , על הסכם ייצוג בלעדי עם חברת                       מדרום קוריאהי.ד.אחתמה חברת 2016במהלך 

מערכות בטיחות לרכב למניעת תאונות דרכים  

:בישראלבלעדי בנוסף מייצגת החברה באופן 

יצרנית מערכות שמע ומולטימדיה   ,יפןחברת       •

–השמע             ו יצרני מותגי העל בתחום  ,הרמןחברת •

הרכבויצרני מתאמי ניווט למסכים מקוריים של מפתח Egloberחברת  •

יצרני מערכות מולטימדיה  HanSongחברת •

אודות החברה



הלקוחות שלנו במגזר יבואני הרכב



מערכת בטיחות בטכנולוגיה מתקדמת, MOVONהכירו את 
.  המסייעת במניעת תאונות דרכים

MOVON  מצוידת במצלמה המותקנת על גבי השמשה הקדמית המשלבת

. השומרת עליכם בדרך, מתקדמתDVRמצלמת 

המערכת מתריעה ומסבה  , באמצעות סריקה של תוואי הכביש במהלך הנסיעה

.  ואליות'וויזאת תשומת ליבכם בעזרת התרעות קוליות 

התרעות המערכת מזהירות אתכם מפני התנגשות צפויה ברכבים שלפניכם  

.וסטיות מנתיב הנסיעה

MOVON-בלעדי ל
DVR FULL HDמובנה לתיעוד מהלך הנסיעה

 התרעתWAKE UP CALLעם תחילת נסיעת הרכב שלפנים



!:תכונות המערכת

FCW  התרעה מפני התנגשות

ברכב שלפניך בדרך עירונית  

מתריעה  . ובינעירונית

.ש"קמ30ממהירות 

LDW  התרעת סטייה מנתיב

הנסיעה הרצוי ומעבר נתיבים  

.ללא איתות

SDA  התרעה על אי שמירת

מרחק בטווח שניות מהרכב  

שלפניך

FPWהתרעת קרבה קדמית  ,

30במהירות הנמוכה מ מתריעה 

ש כאשר הרכב במצב נסיעת  "קמ

".  גלישה"

DVR      מצלמת דרך בטכנולוגיית

FULL HD ,מצבים לפני תאונה  לתיעוד

.  לצד מצבי התנגשות ודאיים, ולאחריה

FVSAהתרעת קרבה קדמית  ,

מתריעה בפני הנהג כאשר הרכב 

. אינו מתקדם, בטווח הגילוי, שלפניו



חיווי המערכת



חיווי המערכת



למערכת מספר יתרונות ייחודיים המעצימים את ביצועיה ומקנים  
!:ערך מוסף לנהג ולנוסעים ברכב

 המערכת כוללת מצלמת דרךDVR הנסיעההמתעדת באופן שוטף את מהלך

מהווה גורם עזר לנתח התנהגות נהג

  המערכת כוללת פונקציה המתריעה כאשר הרכב שלפניך
WAKE UP CALL–( לדוגמה ברמזור )בנסיעה התחיל 

 מהווה  , י מערכות לרכב.ד.רשת המתקינים המנוסים של א–מעטפת ביטחון

עם שירות וזמינות  MOVONחיזוק משלים לעוצמה הטכנולוגית של מערכות 

ללא פשרות



!:מרכיבי המערכת



142עומדת בדרישות הוראת נוהל 

עברה מספר  MOVONמערכת 
ל  בין  "בחינות של עמידות בתקנים בינ

י מכוני בדיקה בדרום קוריאה  "השאר ע
.

עברה  2017במהלך חודש ינואר 
י מעבדת  "המערכת  בדיקה קפדנית ע

הרכב אריאל על גבי עשרה כלי רכב  
מקטגוריות שונות ועברה בהצלחה את 

.כל הבדיקות
י משרד  "המערכת אושרה להתקנה ע

התחבורה

C:/Users/moti.000/Desktop/MOVON/bus test.MOV
C:/Users/moti.000/Desktop/MOVON/bus test.MOV


עומדת  
142בדרישות הוראת נוהל 

C:/Users/moti.000/Desktop/MOVON/bus test.MOV
C:/Users/moti.000/Desktop/MOVON/bus test.MOV


.  תודה


