
MOBILEYE SHIELD +™
Syklist- og Fotgjengerbeskyttelse
Mobileye Shield +™ er det mest avanserte antikollisjonssystemet tilgjengelig på markedet 
for lastebiler, busser og nyttekjøretøy; det kan ettermonteres på alle typer kjøretøy.
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Prisbelønnet trafikksikkerhetsteknologi som blant annet 
gjenkjenner syklister og fotgjengere

Sikrere transport og økt lønnsomhet



Myke trafikanter, inkludert fotgjengere, syklister og motorsyklister, møter daglig risiko for å bli 
involvert i potensielt dødelige kollisjoner med lastebiler, busser og nyttekjøretøy.

Ifølge Verdens Helseorganisasjon, mister 1,24 millioner mennesker livet i trafikkulykker og kollisjoner hvert år.

I henhold til tall fra Transportøkonomisk Institutt er de årlige samfunnsøkonomiske kostnadene ved trafikkulykker i 
størrelsesorden 40 mrd kroner (2012).

Statistisk Sentralbyrå (SSB) rapporterer at syklister er involvert i mer enn 500 ulykker i 2014, der 12 var med dødelig 
utfall.

THE NEED
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Å kjøre lastebiler, busser eller kommersielle kjøretøy kan være utfordrende. Dagens trafikkbilde er fullt av 
distraksjoner. Begrenset sikt, større snuradius og høy bevegelsesmasse er bare noen faktorer som gjør det vanskelig 
for sjåførene å identifisere og avverge mulige kollisjonssituasjoner.

Hos Delta IFO forstår vi disse utfordringene. Vårt Mobileye Shield +™ system hjelper sjåførene  å unngå og redusere 
potensielle kollisjoner med de mest sårbare og minst synlige trafikantene.
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STATS 19 - Politiets Ulykkesdatabase i Storbritannia 2008

Dødsulykker Kollisjoner
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TEKNOLOGI
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Banebrytende sikkerhetsteknologi fra Mobileye leder fremtidens smarte kjøring av lastebiler, busser 
og nyttekjøretøy. Utstyrt med strategisk plasserte, intelligente kamera, fungerer Mobileye Shield +™ 
som en co-pilot med et tredje øye, som konstant overvåker det dynamiske trafikkbildet og gir føreren 
sanntids visuelle og hørbare varsler hvis risikoen for en forestående kollisjon øker.

En varselskjerm plassert inne i  kjøretøyet gir klare visuelle varsler når bilen er i bevegelse og en 
fotgjenger, syklist eller motorsyklist i en faresonen. Ved fare for kollisjon vil en alarm vil høres i 
tillegg til visuell varsling.

Det er opp til tre varslingsenheter plassert inne i kjøretøyet.
Venstre A-stolpe | Høyre A-stolpe | Senterkonsoll foran

Venstre
svingbane

Høyre
svingbane

Vårt system er 
utstyrt med
opptil fire strategisk plasserte multi-
vision smartkamera.

Kamera 1 Kamera 2

Kamera 3 Kamera 4
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LIVREDDENDE EGENSKAPER
Vårt antikollisjonssystem inkluderer følgende livreddende funksjoner:
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Filskiftevarsling (LDW)
Varsler med visuell og hørbar 
advarsel når avvik fra kjørefelt 
forekommer uten bruk av blinklys. 
Aktiveres over 65 Km/h.

Fotgjenger- og syklistvarsel (PCW)
Varsler ved fare for kollisjon med en fotgjenger eller syklist i bilens faresoner 
i front og side. Aktiv under 50 Km/h (terskel kan økes til 70 Km/h)), noe 
som gir føreren tid til å reagere og iverksette korrigerende tiltak.

Frontkollisjonsvarsel (FCW)
Varsler mulig forestående 
frontkollisjon med en bil, lastebil 
eller motorsykkel foran kjøretøyet 
uavhengig av hastighet, noe 
som gir føreren tid til reagere og 
iverksette korrigerende tiltak.

Fartsskiltgjenkjenning (SLI)
Gjenkjenner fartsgrenseskilt 
og varsler sjåføren dersom 
kjøretøyet overskrider den aktuelle 
fartsgrensen.

Avstandsvarsler (HMW)
Hjelper føreren å holde en trygg 
kjøreavstand fra kjøretøyet foran 
og gir visuelle og hørbare varsler 
dersom avstanden forover blir for 
liten.
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39%
reduksjon i
kollisjoner uavhengig av type

40%
reduksjon i
frontkollisjoner 

15%
potensiell besparelse ved
redusert drivstoff-forbruk

FORDELER
Mobileyekunder har erfart

PRESSEDEKNING
"Ikke mindre enn 15 potensielt alvorlige kollisjoner med sårbare 
trafikanter ble unngått, og kjøreatferd forbedret med 20%, 
resulterer i drivstoffbesparelse verdt 10.000,- per kjøretøy per år."

Transport Engineer, februar 2015

"Denne teknologien kan redde liv og hindre flere familier å måtte 
oppleve den tragedien det er å miste sine kjære i trafikkulykker.”

Bassam Mahfouz, statsråd for Transport og Miljø

"Resultatene fra forsøket vi har sett tyder på at Mobileye 
Shield+ Syklist- og Fotgjengerbeskyttelse vil gi en markant 
endring i å redusere denne faren for syklister. Å gi våre førere 
et varslingssystem de kan ha tillit til er et av våre mål i Sikrere 
Lastebil-kampanjen."

Charlie Lloyd,  Forkjemper for reduksjon av trafikkulykker fra 
London Cycling Campaign
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TEKNOLOGI FOR EN TRYGGERE VERDEN
Mobileye® er teknologisk ledende på avansert bilderegistrerings- og prosesseringsteknologi 
for bilindustrien. Med over et tiår investert i omfattende forskning og utvikling, har 
Mobileye  opparbeidet seg en enestående forståelse av de ulike utfordringer som 
sjåfører treffer på veiene, og hvordan hjelpe dem best mulig til å unngå kollisjoner. 
Denne enestående kompetansen har gjort Mobileye til en anerkjent global pionér i 
antikollisjonssystemer. Som bevis er Mobileye OEM (Original Equipment Manufacturer) 
leverandør av dette systemet til verdens ledende bilprodusenter.
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LEDENDE BILMERKER SOM BENYTTER TEKNOLOGI FRA MOBILEYE:

BMW VOLVO LANDROVER

KIA CHRYSLER AUDI

PEUGEOT CITROEN GM

TESLA NISSAN HYUNDAI 

YULON SCANIA IVECO

RENAULT HONDA MAN

FIAT FORD MITSUBISHI
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