Sporočilo za medije

Toyota Safety Sense dogodek na AMZS Vransko

10. in 11. Septembra smo na poligonu varne vožnje AMZS širši javnosti predstavili
novi Auris in Avensis ter napredne sisteme aktivne varnosti Toyota Safety Sense.
Četrtek je bil namenjen novinarjem in Toyotinim ambasadorjem, petek pa flotnim
strankam.

Obiskovalcem smo po kratki predstavitvi, vaje demostrirali na poligonu, nato pa so jih
sami preizkusili v spremstvu izkušenih inštruktorjev. Vaje, ki smo jih demonstrirali na
poligonu z novo Toyoto Auris in Avensis so bile:
- sistem za zaznavanje nevarnosti trčenja (PCS):
Med vožnjo s hitrostjo med 10 km/h in 80 km/h sistem za zaznavanje nevarnosti
trčenja zazna vozila pred vašim vozilom in zmanjša možnost naleta od zadaj. V primeru
nevarnosti trčenja zvočno in vizualno opozori voznika, naj zavira. Sistem PCS tudi
pripravi zavorni sistem na močnejše zaviranje ob voznikovem pritisku na zavorno
stopalko. Če voznik ne reagira pravočasno, sistem samodejno zavira in zmanjša hitrost
za približno 30 km/h2 ali celo popolnoma ustavi vozilo in s tem prepreči oziroma ublaži
trčenje.
- sistem za opozarjanje na zapustitev voznega pasu (LDA) :
Sistem opozarjanja na zapustitev voznega pasu nadzira črte, ki označujejo vozne
pasove, in pomaga preprečiti nezgode in čelna trčenja, do katerih bi lahko prišlo, če
vozilo zapusti svoj vozni pas. Če začne vozilo zapuščati svoj vozni pas brez vklopa
smernikov, sistem LDA zvočno in vizualno opozori voznika.
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Zanašanje na drsni plošči-prikaz VSC sistema
Sistem
za
prepoznavanje
prometnih
znakov
(RSA)
Asistent za prepoznavanje prometnih znakov paketa Toyota Safety Sense
spremlja prometne znake pred vami ter prikazuje uporabne informacije, npr.
trenutno omejitev hitrosti ali omejitve prehitevanja na preglednem novem
zaslonu TFT v kokpitu. Sistem vas tudi vizualno in zvočno opozoril, če ne
upoštevate prometnih znakov.

Za adrenalinsko vožnjo in presenečenje pa je poskrbel Andrej Jereb, ki je stranke
zapeljal z prestižnim Lexus RC-F.
Na dogodui se nam je pridružil tudi naš ambasador Dejan Zavec, ki je žival v prijeten
druženju in preizkusu Toytinih varnostnih sistemov.

Z nami ste v varnih rokah
“Življenjska pot je dolga, nepredvidljiva ter čudovita. Da bi tako tudi ostalo, vam Toyota
nudi varnost in zaščito pri vožnji. Desetletja avtomobilističnega znanja in izčrpne skupne
raziskave zagotavljajo, da vsako novo Toyotino vozilo ni samo pripravljeno na akcijo,
ampak se nanj lahko zanesete, ko ga najbolj potrebujete – tudi takrat, ko mislite, da temu ni
tako.”
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