NOVA
VERSÃO!

Recomende aos seus clientes:
Segurança, Conforto e
Qualidade

Diagnóstico e Peças de substituição: só é possível
com a Bosch.

O seu distribuidor Bosch

Novo Parkpilot Bosch.
Um programa simples,
versátil e eﬁcaz
Automotive Aftermarket
Robert Bosch, S.A.
SEI2-Marketing Iberia
Av. Inf. D. Henrique, Lt 2E-3E
1800-220 Lisboa

www.bosch-automotive-pt.com
1 987 EP0 435 850 RBIB-AA/SEI2 PO (01.10)

Novo Parkpilot Bosch URF7:
Versátil, eﬁcaz e fácil de instalar

A simplicidade de um grande programa
Kits traseiros

O Parkpilot é um sistema
electrónico que facilita as
manobras ao estacionar,
garantindo:
• Segurança perante pessoas e
obstáculos pouco visíveis - reduz
o risco de colisão e danos.
• Precisão. Ao medir as distâncias
exactas, o estacionamento pode
ser efectuado com o minimo de
espaço e com exactidão.

Conteúdo do CD
CD (em 12 idiomas)
f Instruções de instalação detalhadas
f Instruções de diagnóstico, avarias, de
funcionamento e de ajuste do volume
do som

Os sensores
podem ser
pintados da
mesma cor que o
pára-choques.

Vantagens do Parkpilot Bosch:
f Alto índice de detecção – mesmo no caso
de objectos baixos e estreitos
f Kit de diferentes ﬁxações para
optimização da posição do sensor em
cada veículo
f Detecção gama traseira 150 cm, detecção
gama dianteira 100 cm
f Compatível com veículos com reboques
f Os sensores podem ser pintados da
mesma cor que o pára-choques
f Extensão dianteira em opção autónoma ou
em combinação com o kit básico traseiro
f Calibração automática
f Qualidade equipamento original

O indicador pode
ser colocado em
diferentes lugares
dentro do veículo.

(Ref. 0 263 009 565)
Compatível com gancho de
reboques

Kits dianteiros

• Comodidade ao volante, facilita
as manobras de estacionamento
tornando-o muito mais cómodo
e fácil.

Nova versão:
f Fácil de instalar
f Fixação dos sensores mais segura e de
menor dimensão (25% redução)
f Opção dianteira autónoma
f Controle do volume do som
f Instruções de instalação claras - CD

4 sensores traseiros

3 sensores traseiros
(Ref. 0 263 009 564)

4 sensores dianteiros

4 sensores dianteiros

(Ref. 0 263 009 566)

(Ref. 0 263 009 571)

Opção dianteira em combinação
com 4 sensores traseiros

Opção dianteira autónoma

Componentes do Parkpilot URF7
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