Relaxed rijden

en uw kilometerteller
vergeten

Vertrouw op AP-900, de professionele cruise control
met geïntegreerde begrenzerfunctie

Zorgeloze constante snelheid.
Zonder overtredingen.
Met volle aandacht op het verkeer.
Dat is geen luxe maar een must!
Met de AP-900 cruise control geniet u van uw rit.
De cruise control regelt de snelheid van uw voertuig.
Met de cruise control legt u de gewenste snelheid
vast. Deze wordt automatisch aangehouden.
Een druk op de rem- of op het koppelingspedaal
schakelt automatisch de cruise control functie uit.

De AP-900 is ook een betrouwbare snelheidsbegrenzer
Bij aanschaf kunt u kiezen voor de vrijwillige of maximale
begrenzing.
• Vrijwillige begrenzing: de bestuurder kiest zelf de
maximale snelheid van het voertuig en kan deze op ieder
ogenblik aanpassen.
• Maximale begrenzing: een maximale snelheid is vast
geprogrammeerd en kan niet overschreden worden.
Slijtage aan het voertuig, overdreven brandstofverbruik en
veelvoudige snelheidsboetes worden vermeden. Uitermate
geschikt voor bedrijven. Onder de maximaal ingestelde
begrenzing kan de bestuurder zowel de cruise control
functie als de vrijwillige begrenzing gebruiken.

Ergonomische bedieningen aan de stuurkolom of op het stuur
• Snelheid vastleggen
• Progressief versnellen
• Progressief vertragen
• Hernemen van de ingestelde snelheid
na afremmen
IR-CW stuurwielbediening

CM-35 bediening
Twee voorkeursnelheden
kunnen vastgelegd worden

Rijden met AP-900
Voor meer rijgenot.
Vermijd snelheidsovertredingen en boetes.
Minder verbruik - minder CO2 uitstoot.
Ontspannen rijden - minder vermoeidheid.
Minder slijtage van uw voertuig - lagere kilometerkostprijs.
Inbouw mogelijk op praktisch alle personen- en bestelwagens.

Lite-On Automotive Corporation is de belangrijkste
fabrikant van cruise control en snelheidsbegrenzers.
Met meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen
en de fabricage van elektronische producten voor
originele uitrusting in de automobiel industrie heeft
Lite-On een duurzame reputatie opgebouwd op gebied
van kwaliteit.
Zoals alle andere Lite-On automotive producten wordt
de AP-900 cruise control geproduceerd in de ISO/TS en
ISO 14001 gecertificeerde productieafdelingen.
De AP-900 is een professionele elektronische cruise
control speciaal ontworpen
voor het gebruik op
e1
hedendaagse voertuigen met
elektronisch gaspedaal.
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Richt u tot uw concessionaris of een gespecialiseerd
inbouwstation voor een professionele inbouw.
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