
Orlaco | CornerEye

CornerEye systeem met:
•  HD camera en 10” HD monitor
•  270° zicht oplossing
•  Real time = geen beeld vertraging
•  Schok en vibratie bestendig
•  Robuust vormgegeven
•  Ontwerp voldoen aan de automotive eisen
•  Camera IP69K extreem stof- en waterdicht
•  Korte installatie tijd
•  Voertuig specifieke montage op aanvraag

Orlaco voldoet aan de hoogste 
automotive standaards:
•  ISO/TS 16949:2009
•  CE-markering standaard
•  R10 EMC criteria
•  R46 spiegel richtlijnen

Gezichtsveld Klasse V en VI
in één beeld

Beter zicht op de dode hoeken rond vrachtwa-
gens met het revolutionaire nieuwe CornerEye 
camera-monitor systeem. Het systeem heeft een 
groot hoek lens die, gecombineerd met de nieuwste 
technologieën, een zichtveld van 270° toont.  
CornerEye bestrijkt hiermee de verplichte klasse V en 
VI en meer. Door een RDW-voertuigkeuring, kunnen 
de spiegels voor het gezichtsveld klasse V en VI  
worden vervangen door het Orlaco CornerEye  
systeem. Een verbetering van het zicht.

Het CornerEye systeem van Orlaco levert een compleet 
en gedetailleerd overzicht van het gebied aan de  
voor- en rechterzij-kant van de truck cabine. De 10” 
monitor bevindt zich in de cabine en de camera op de 
buiten hoek, beide bij de rechter A-stijl. CornerEye geeft 
een HD digitaal beeld, real time in hoge kwaliteit. Uw 
comfort wordt vergroot en voor u en andere weggebrui-
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Verhoog de veiligheid en vergroot het comfort
kers de veiligheid verhoogd. Door dode hoeken  
te elimineren worden het aantal schades en ver-
keersongevallen gereduceerd. De camera heeft 
een hoge licht sensitiviteit waardoor CornerEye 
niet alleen in het donker een duidelijk beeld weer-
geeft maar ook in matig zicht tijdens de meest 
extreme weersomstandigheden.

Klasse V

CornerEye

Klasse VI
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Orlaco | CornerEye

CornerEye systeem met:
1  High Definition digitale camera HMOS 180° 

(IP69K) inclusief Corner bracket.
2  DigiCoax kabel van 2 meter lang met waterdichte 

connector IP67 en ADR goedkeur
3  Monitor HLED 10” met Auto Brightness Control
4  Montage steun RAM met dubbel verstelbaar 

kogelgewricht

Waarom kiezen voor Wiegel en Orlaco?

De kwaliteit van Orlaco gecombineerd met de voorraad 
positie, technische kennis, advies en ondersteuning van 
Wiegel. Een uitstekende combinatie! Kiezen voor Orlaco 
betekent dat u bewust bezig bent met het voorkomen van 
ongelukken en het veiliger en prettiger werken, hetgeen 

De CornerEye oplossing is een op zichzelf staand set. Welk bij 
vervanging van zij- en frontzicht spiegels een continue weerga-
ve van het camerabeeld geeft wanneer het voertuig in gebruik 

Gezichtsveld Klasse V en VI in één beeld

zich vertaalt in minder schades, lager ziektever-
zuim, minder tijdverlies en lagere verzekeringspre-
mies. Zo bent u gegarandeerd van een optimaal 
functionerend kwaliteitsproduct en een veilige 
werkplek voor u en uw omgeving.

is. Hierdoor kan de set niet worden uitgebreid met 
meerdere camera’s. In het overzicht van het camera 
monitor systeem is de complete set weergegeven.

Camera monitor systeem

Voorbeeld van plaatsing boven de spiegels Voorbeeld van plaatsing op de A stijl
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