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Nieuwe Focus toont obstakels die bestuurders niet kunnen
zien
•
•
•

Gloednieuwe Ford Focus is voorzien van nieuwe cameratechnologie die achteruitrijden tot een koud
kunstje maakt
Groothoekcamera kan om obstakels heen kijken, toont risico's die bestuurder niet kan zien
Systeem detecteert auto's die achter langs rijden en kan remmen activeren om botsingen te
voorkomen

Amstelveen, 30 mei 2018 – Camera’s waarmee bestuurders kunnen zien wat er precies achter hen gebeurt,
worden steeds populairder bij kopers van nieuwe auto's. De nieuwe Ford Focus tilt de technologie nu naar
een hoger niveau door bestuurders te laten zien wat er om de hoek achter hen aankomt.
Net boven de kentekenplaat bevindt zich de camera met een beeldbereik van 180 graden dat kan worden
weergegeven op een touchscreen in de auto. Daardoor komen voetgangers, fietsers en andere voertuigen
die langskomen goed in beeld.
Achteruitrijmanoeuvres worden ook gemakkelijker dankzij de radarsensoren die de ruimte achter de auto in
de gaten houden en bestuurders wijzen op auto's en motoren die achter hen passeren. Als de bestuurder niet
reageert op waarschuwingen, worden automatisch de remmen in werking gesteld.
“We weten dat achteruitrijden voor bijna al onze klanten een dagelijks terugkerend onderdeel van hun rit is, en
een onderdeel waar sommigen weinig plezier aan beleven. Deze camera helpt ons een grote stap voorwaarts
te zetten bij het achteruitrijden”, aldus Glen Goold, Chief Program Engineer voor Focus van Ford.
Volgens een recente enquête hebben van de vijf lastigste rijmanoeuvres er vier te maken met achteruitrijden;
en de vijfde was vooruit parkeren in een parkeervak. De nieuwe Focus biedt een breder scala aan
geavanceerde voorzieningen en technologieën dan alle eerdere auto's van Ford.
Naast de groothoek-achteruitkijkcamera is de auto ook voorzien van het Blind Spot Information System met
Cross Traffic Alert dat de bestuurder waarschuwt voor auto's en motoren die van achteren naderen of die de
auto van achter kruislings passeren. De nieuwe Focus kan automatisch remmen om botsingen te vermijden
of de impact ervan te verminderen als de bestuurder niet reageert op de waarschuwingen.
https://www.accidentadvicehelpline.co.uk/blog/mirror-signal-panic/

