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SYSTEM AUTOMATYCZNEGO OTWIERANIA I ZAMYKANIA BAGAŻNIKA
(również w opcji z czujnikiem FootSensor) 

Mitsubishi EclipseCross PHEV MY’21-22

System automatycznego otwierania i zamykania bagażnika oraz System automatycznego otwierania  i zamykania 
bagażnika z czujnikiem FootSensor są przeznaczone do najnowszego modelu samochodu Mitsubishi EclipseCross 
PHEV MY’21-22. Unikalna konstrukcja pozwala na pełną integrację systemu z samochodem, analogiczną do 
wyposażenia fabrycznego, znaną z innych modeli samochodów Mitsubishi czy z innych marek premium. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu każdy może wzbogacić swój samochód o możliwość szybkiego dostania się do przestrzeni 
bagażowej w sytuacjach, gdy: pada deszcz, goni nas czas, mamy zajęte ręce. Użytkownik ma pełną kontrolę nad 
sterowaniem i pracą systemu, włącznie z regulacją wysokości otwarcia bagażnika.

Cechy systemu:
•  przeznaczony do montażu w samochodach Mitsubishi EclipseCross PHEV MY’21-22
•  zabezpieczenie zatrzymujące klapę w przypadku pojawienia się przeszkody 
    podczas zamykania  lub otwierania
•  zabezpieczenie uniemożliwiające otwarcie bagażnika podczas jazdy
•  możliwość zdefiniowania własnej wysokości otwarcia pokrywy bagażnika                     
•  odporność na zakłócenia radiowe 
•  funkcjonowanie w każdych warunkach atmosferycznych, 
•  prosta i intuicyjna instalacja 
•  pełna integracja z samochodem Mitsubishi EclipseCross PHEV MY’21-22

Opcja z FootSensoremOpcja bez FootSensora

Sterowanie systemem jest możliwe za pomocą:
(opcja z FootSensorem) •   prostego ruchu stopą - na środku tylnego zderzaka, 

     pod logo  - pod zderzak i z powrotemMitsubishi
oryginalnego pilota (kluczyka) samochodu - otwieranie i zamykanie •   

    po 3-krotnym naciśni ciu przycisku „OTWÓRZ” na fabrycznym pilocieę
przycisku zamontowanego na desce rozdzielczej w zasięgu kierowcy •   

     oraz dedykowanego podświetlanego na pokrywie bagażnika Przyciski do sterowania 
otwieraniem/zamykaniem bagażnika
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Zastosowanie

Nazwa produktu

Nr katalogowy 

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV MY’21-22
wszystkie wersje wyposażeniowe

Mitsubishi Eclipse Cross PHEV MY’21-22
z dostępem bezkluczykowym

EMG-SIL-ECPHEV EMG-SILFT-ECPHEV

Czujnik “FootSensor”
(o i zamykania żnika poprzez ruch stopą)twierania baga

NIE TAK

Zdjęcie poglądowe 

Zapraszamy do składania zamówień!
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