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Firma AGC Automotive Europe ogłasza, że jej szyby przednie są
„kompatybilne z systemami ADAS w takim samym stopniu jak
wyposażenie oryginalne”
Kalibracja kamer w systemach ADAS (zaawansowanych systemach wspomagania kierowcy) jest
bardzo wymagająca: skuteczna wymiana szyb przednich jest tu kluczowa. Automotive Europe
z dumą ogłasza, że szyby przednie AGC i Nordglass dostarczane na rynek wtórny są zgodne z
wymogami systemów ADAS w takim samym stopniu jak wyposażenie oryginalne.
W ostatnich latach rynek ARG (szklanych zamienników dla branży motoryzacyjnej) został poddany dokładnej
kontroli ze względu na coraz większą popularność zaawansowanych technologii wspomagania kierowcy (ADAS).
Wymiana przedniej szyby nie jest już jedynie prostą mechaniczną czynnością, ale wymaga coraz bardziej
złożonych technologii, wysokiej jakości materiałów i wykwalifikowanych pracowników. Ostatecznie sukces
lub niepowodzenie wymiany szyby przedniej w przypadku systemów ADAS sprowadza się do bezpieczeństwa
kierowcy i pasażerów: fuszerka może mieć tragiczne konsekwencje.
AGC pragnie wspomóc rynek ARG stwierdzeniem: „Nasze szyby przednie spełniają wymogi
systemów ADAS w takim samym stopniu jak wyposażenie oryginalne”. W celu uzyskania statusu
zgodności z systemami ADAS szyby przednie AGC i NordGlass są poddawane specjalnym kontrolom
jakości jeszcze na etapie rozwoju produktu. Następnie, już w fazie produkcji, szyby są dokładnie
sprawdzane pod kątem kluczowych dla obszaru kamery parametrów zgodnie z najbardziej
rygorystycznymi wymaganiami dotyczącymi wyposażenia oryginalnego.
AGC stopniowo dodaje naklejki na przednich szybach, które uzyskały status zgodności z ADAS.
Wybierając szybę przednią zgodną z wymogami ADAS, osoba dokonująca wymiany szyby przedniej
może mieć pewność, że zapewnia najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa.
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AGC Automotive Europe
AGC Automotive Europe z siedzibą w Louvain-la-Neuve (Belgia) jest członkiem AGC Glass Europe,
europejskiego oddziału Grupy AGC. Grupa AGC wraz z Asahi Glass Co., Ltd. z siedzibą w Tokio jest
jednym z wiodących na świecie dostawców szyb okiennych, samochodowych i witryn, środków
chemicznych oraz innych zaawansowanych technologicznie materiałów i komponentów. AGC Automotive
Europe specjalizuje się w produkcji okien (segment OEM i części zamienne) dla producentów pojazdów.
Produkuje również gotowe do montażu systemy (urządzenia mocujące), systemy funkcjonalne o wyższej
wartości dodanej (anteny, czujniki, elementy grzejne) oraz szyby o udoskonalonych właściwościach
(zwiększony komfort termiczny, dźwiękoszczelność oraz przejrzystość). Więcej informacji można znaleźć
pod następującymi adresami: www.agc-automotive.com (szyby dla branży motoryzacyjnej), www.agcarg.eu (ARG) lub www.agc-glass.eu (strona firmowa).
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