
R394 

A série Cobra Park Master 0390 é a primeira 

solução de montagem embutida para ajuste 

Afterfactory que pode ser ajustada à espessura do 

pára-choques. Isso proporciona um resultado 

estético notável: os sensores muito pequenos estão 

perfeitamente alinhados com o pára-choques e 

dificilmente se pode imaginar que o sistema não 

esteja instalado de fábrica! Uma solução tão 

inovadora é única no mercado; para protegê-la, a 

Vodafone Automotive entrou com um pedido de 

patente. O Cobra Park Master 0390 é a solução 

ideal no OES e no Aftermarket. 

Derivando directamente da experiência de 

aplicação OEM / OES, a unidade central é altamente confiável e inclui vários recursos 

adicionais adequados aos requisitos de OES e Aftermarket. 

 

Principais características e benefícios 

Sensores muito pequenos (17 mm), suporte adaptável à espessura do pára-choques (de 2 a 4 

mm), permitindo um alinhamento perfeito com o pára-choques 

A instalação embutida mantém a fixação fácil e fácil do sensor 

Para um acabamento perfeito, estão disponíveis ferramentas de instalação dedicadas 

(ferramenta de perfuração) 

Pode ser instalado em todos os tipos de veículos, incluindo auto caravanas, automóveis de 

passageiros e veículos comerciais 

Como todas as nossas soluções Afterfactory, é compatível com bolas de reboque e rodas 

sobressalentes colocadas na mala. Poderá ser ajustado e personalizado à viatura. ( em casos 

de pára-choques ser de instalação difícil)  

Pode ser um complemento útil para veículos já equipados com câmaras de visão traseira, 

fornecendo indicações de distância através dos sinais acústicos, além do auxílio visual 

Pode ser pintado para combinar com a cor da pintura do veículo, para garantir que eles 

pareçam parte integrante do pára-choques do veículo 

Produto de alta qualidade, endossado pelos fabricantes de veículos 

Totalmente compatível com ISO9001, ISO17386 (MALSO) e com homologações europeias 

 

Versões 

AMF394 - Sistema de 4 sensores frontais 

AMR394 - Sistema de 4 sensores traseiros 

 

Especificações: 

 

• Tensão Nominal: 12 VDC 

• Gama de tensões de 

funcionamento: 8-16 VDC 

• Temperatura de funcionamento: -

40c- + 85c 

• Dimensões: 60 x 64 x 27 mm 

• Consumo máximo: <20 mA 

• Tamanho do Sensor: 17mm 

• Tamanho do buraco do pára-

choques: 17mm 

• Espessura: 0mm 

• Tipo de montagem: interior  

REF: 0100R394 

EAN: 8019025370793 


