Wincruiser Carpc, AutoPC, Windows Computer in je auto ingebouwd!

Referenties

Hieronder vindt u enkele voorbeelden van inbouw en klanten
De referenties maken deel uit van diverse afgeronde installaties. Bijzondere projecten lichten we toe.
De Business Two in een vw Passat '08

De eerste echte Belgische Wincruiser in een Ford Focus

Met bijbehorende toetsenbord

Peugeot 207
De inbouw van een peugeot 207. Hierbij is deze geheel geintegreerd met het dashboard. De Computer is aangeloten op
de radio en kan daarom gebruik maken van de volume-knoppen op het stuur.

Tijdens de inbouw moet er heel wat worden gedemonteerd:

Kia C'eed
De Kia C'eed beschikt over een dubbeldin- radio slot en die is geschikt gemaakt voor de inbouw van een dubbeldin
Wincruiser Business Two.

Toyota Avensis
Een Inbouw van Dealer DenB Automotive in Waddinxveen.
Hierbij is de systeemradio blijven zitten en is de Wincruiser in het dashboardkastje weggebouwd.

Provincie Fryslan.
Voor de provincie Fryslan hebben wij een aantal auto's voorzien van Wincruiser business en Wincruiser Lite. Door
speciale metingen aan de weg en eromheen maken zij gebruik van een zeer nauwkeurige GPS ontvanger. Daarnaast is
er een snelle internet verbinding aanwezig.

Een aangepast menu met touchscreen voorkomt multimediagebruik voor de chauffeur. Een webbased applicatie van de
provincie zorgt voor de visuele positiebepaling.

http://www.wincruiser.nl
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De Kantoniersauto van de Provincie Fryslan

Stichting Veiligiheidszorg (SVS)
Stichting Veiligheidszorg heeft een auto rondrijden met de WIncruiser Business. Het bijzondere hieraan is de
kentekenherkenning. Als deze proef goed verloopt hebben beveiligingsbedrijven een mogelijkheid om voor een relatief
beperkt budget kentekens op te slaan.

De gebruikte software wordt met name in het buiteland toegepast bij politieauto's.

Een speciale camera registreert de beelden, waarna de software de kentekens eruit filtert.

De inbouw ter plaatse.
Inbouw in Ssangyong

De inbouw van een dubbeldin versie in een Ssangyong.
Dit is een versie met geintegreerde versterker

Van der Wal internationaal Transport

Van der Wal werkt met een Lite versie met truck navigator. Deze versie beschikt over kaartmateriaal met hoogtes
breedtes en gewichten. Hierdoor kan men rekening houden met verscheidene maten onderweg. Op kantoor kunnen ze
de auto volgen. Maten en gewichten van lossingen worden onderweg doorgegeven.

van der wal transport truck

http://www.wincruiser.nl
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