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Sistem senzori de parcare spate 
pentru autovehicule cu bara metalica  

4 celule spate  

Afisaj digital cu LED, inclus 

Instalare fara riscuri: fixare prin aplicare, 

normala sau inclinata 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Sistem performant de asistenta la parcare 
Sistemul Directed 9600K este special proiectat pentru autovehiculele cu bara 
metalica, ce nu poate fi gaurita sau perforata, respectand cu strictete 
standardele auto din punct de vedere al calitatii si design-ului.   
Senzorii se monteaza la acelasi nivel cu bara autovehiculului, calculand astfel 
exact distanta pana la orice obstacol, indiferent de vizibilitate si conditii meteo. 
Celulele si unitatea centrala sunt rezistente la apa. 
 

Mai multa siguranta si protectie 
In timp ce parchezi, protejezi persoanele care pot trece neasteptat prin spatele 
masinii, dar eviti si obstacolele aflate in afara campului de vizibilitate. In acelasi 
timp, iti protejezi autovehiculul de diverse avarieri prin lovire sau de zgarieturi. 
 

Afisaj digital cu LED si difuzor incorporat 
Vizualizezi în permanenta distanta pana la cel mai apropiat obstacol atat in fata, 

cat si in spatele autovehicului, prin intermediul display-ului cu 48 de LED-uri si 6 

zone de afisare pentru fiecare senzor.  Afisajul digital poate fi instalat, fie pe 

parbriz, fie pe bordul mașinii. 

Avertizare acustica 
Sistemul de avertizare acustica functioneaza in 3 trepte, in functie de distanta 
pana la obstacol: continua, pentru obstacolul apropiat de bara de protectie, 
statica pentru obstacolele aflate in zona intermediara si dinamica pentru cele 
indepartate. 
 

Activare automata 
Senzorii de parcare spate se activeaza automat la cuplarea marsarierului si vor 
ramane activi cat timp este selectata treapta de viteza pentru mersul cu spatele.  
 

Economie de timp si de bani 
Nu mai pierzi timp si bani evitand micile accidente care presupun service, 
deplasarea la asigurator sau declaratii la politie. Mai mult, pastrezi intacta si 
valoarea autovehiculului. 
 

Compatibilitate perfecta 
Sistemul Directed 9600K se potriveste perfect cu orice autovehicul de transport 
marfa sau autoturism de teren, care sunt prevazute cu bara metalica ce nu 
poate fi gaurita. Senzorii se instaleaza, fara niciun risc de deteriorare a barei, 
nefiind necesara demontarea acesteia in vederea instalarii. 
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