CRASH
RECOVERY SYSTEM

Road Assist Edition

Door het toenemende aantal voertuigen met
moderne voertuigtechnologie en alternatieve
aandrijvingen, profiteren niet alleen de
hulpverleners, maar ook de pechhulpverleners
en bergers van specifieke voertuiginformatie
die hen in staat stelt snel en veilig te handelen.
De Road Assist Edition van het Crash Recovery
System bevat alle relevante informatie voor
pechhulpverleners en bergers, inclusief
informatie over de nieuwste technologieën. De
Road Assist Edition heeft dezelfde functies en
mogelijkheden als de overige CRS edities, maar
bevat vooral componenten met informatie die
specifiek van toepassing zijn voor de pechhulp
en berging.

Android

iOS

Windows

Voertuig Database
voor de pechhulp
en berging

CRS - Road Assist Edition

Road Assist componenten
Het interactieve boven- en zijaanzicht tonen alle relevante (in het groen
weergegeven) componenten zoals de automatische versnellingsbak, (elektrische)
parkeerrem, trekhaak, bergen en slepen, boorddiagnosesysteem, starthulp,
traagheidsschakelaar en locaties zoals de zekeringkast in één overzicht.

Bergingsadvies voor elk voertuig
» Assistentie bij pechhulp en berging ter plaatse
» Weten wat er in zit en wat te doen
» Volledige, up-to-date database
» Support ter plaatse
» Snel en intuïtief in gebruik

KENMERKEN EN VOORDELEN
SNEL EN EENVOUDIG IN GEBRUIK

»

Voertuigselectie naar keuze handmatig of automatisch

BESPAART KOSTBARE TIJD

»

via invoering van het kenteken (in diverse landen
beschikbaar).

»

van risico-componenten.

»

Beschikbare deactiveringsinformatie bevordert snelle
berging en pechhulp.

Voertuiginformatie voor bergers verschijnt in een mum
van tijd op het scherm.

»

Er gaat geen tijd verloren aan het zoeken naar de locatie

»

Pechhulpverleners kunnen zich concentreren op hun
hoofddoel: bergen en wegslepen.

Overzichtelijke, interactive tekeningen tonen in één
oogopslag de locatie van alle potentiële gevaren en
deactiveringsprocedures.

VERHOOGT DE VEILIGHEID

»

Informatie over de locatie en deactivering van potentieel

COMPLEET EN UP-TO-DATE

»

gevaarlijke componenten maakt veilig werken mogelijk.

»

Beperkt risico’s voor bergers tot een minimum en

airbag uitgeruste voertuigen te raadplegen in uw regio.

»

voorkomt onnodige schade aan het voertuig.

MOBIEL

»

Directe toegang tot technische gegevens van voertuigen
Software kan op iedere moderne computer worden
geinstalleerd, maar is vooral geschikt voor Tablet PC’s
(Windows, Android en Apple) met touch screen.

Altijd up-to-date. Software-updates en database updates
kunnen eenvoudig worden gedownload.

FLEXIBEL

»

op de plaats van het ongeval.

»

Een uitgebreide Europese database, inclusief alle met

Multiplatform waardoor de software beschikbaar is op
hardware naar keuze van de gebruiker.

»
»

Beschikbaar in 19 talen.
Op-maat-oplossingen voor specifieke toepassingen
(bijvoorbeeld dispatch centers) zijn mogelijk.
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