AFL+ajovalojärjestelmä

Opelin
edistyksellinen
ajovalojärjestelmä.

Jopa 90 % parempi näkyvyys
AFL+ajovalojärjestelmä säätää automaattisesti ajovalojen
suuntaa ja voimakkuutta eteen asennetun kameran, sadeanturin
ja ohjauskulman avulla. Järjestelmä huomioi sääolosuhteet,
valaistuksen, nopeuden, ohjausliikkeet sekä muun liikenteen.
Näkyvyys paranee kiinteisiin ajovaloihin verrattuna jopa 90 %
– muuta liikennettä häikäisemättä.
Palkittua teknologiaa

Suomessa joudutaan usein ajamaan haastavissa olosuhteissa
kuten hämärässä, pimeässä ja sateessa. Kun haluat varmistaa
ajoturvallisuutesi ja -mukavuutesi, valitse autoosi Opelin
edistyksellinen Bi-xenon AFL+ajovalojärjestelmä. Se optimoi
näkyvyyden kaikissa tilanteissa ja olosuhteissa.

Opelin AFL+valojärjestelmä on saanut kansainvälisiä palkintoja:
Euro NCAP Advanced Award 2011 sekä saksalaisen vakuutusyhtiö
Allianzin Genius 2SiQ-turvallisuuspalkinto vuonna 2010. Se
myönnettiin liikenneturvallisuutta parantavasta teknologiasta,
joka osaltaan auttaa vähentämään liikenneonnettomuuksia ja
niiden vakavuutta.

NÄE PAREMMIN.
AJA TURVALLISEMMIN.

VALOJÄRJESTELMÄ,
JOKA AJATTELEE JA
TOIMII PUOLESTASI.
Yksi järjestelmä – monta toimintoa
AFL+ajovalojärjestelmä (Adaptive Forward Lighting) valitsee
automaattisesti kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivan
toiminnon. Sinä voit rauhassa keskittyä ajamiseen.
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yli 40 km/h

55– 100 km/h

max. 40 km/h + peruuttaessa
Staattiset kulmavalot Parantavat sivunäkyvyyttä
valaisemalla 90 asteen alueen vasemmalle tai oikealle.

7.

Maantievalot Tavallista lähivaloa laajemmalle jakautuva ja
kirkkaampi, oikeaa puolta painottava kuvio. 70 metrin kantama,
häikäisemätön. Auttaa kuljettajaa havaitsemaan mahdollisimman
aikaisin vaarat, kuten tietä ylittävät eläimet.

Automaattiset kaukovalot Elektroninen avustin vaihtaa
automaattisesti kaukovaloista lähivaloihin anturin havaitessa
vastaantulevan tai edellä kulkevan ajoneuvon.
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5.
max. 30 km/h

Jalankulkualueen valot Laajalle alueelle jakautuva valo
(ylimääräiset 8 astetta vasemmalle ja oikealle) parantaa tien reunan
valaisua ja helpottaa jalankulkijoiden havaitsemista pientareelta.

kaikki nopeudet
Dynaamiset kaarrevalot Ajovalot kääntyvät ohjauskulman

yli 115 km/h
Moottoritievalot 140 metrin kantama, korkeampi ja
kirkkaampi kuin tavallinen lähivalo, häikäisemätön.

ja nopeuden mukaan jopa 15 astetta kaarteeseen tultaessa.
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6.
30–55 km/h

Kaupunkivalot Valo jakautuu laajemmalle ja alemmas.
Aktivoituvat auton nopeuden ja katuvalaistuksen mukaan.

max. 70 km/h
Huonon kelin valot Pyyhkijä ja sadetunnistin aktivoituvat
huonoissa sääolosuhteissa. Valon kirkkaus omalla ajokaistalla kasvaa
ja vastaantulevien kaistalla vähenee.

LED-päiväajovalot Energiaa säästäviä LED-päiväajovaloja
käytetään valoisalla säällä.

