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Cruise Control
Voor auto, camper en lichte bedrijfswagen

Inclusief begrenzer

Gecertificeerde kwaliteit

Minder kans op bekeuringen

Lager brandstofverbruik

Verbeterde rijervaring

Comfortabel reizen

Geschikt voor alle  moderne wagens 
Altijd de gewenste snelheid rijden
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Lite-On® CM7
Dashboardbediening: is overal te 
plaatsen. De toetsen zijn verlicht 
maar ook op de tast te vinden.  
Toepasbaar als een stuurkolom- 
bediening niet mogelijk is.

Functies

• Vastzetten van de snelheid
• Versnellen of vertragen
• Laatst gereden snelheid terugzetten. 

Lite-On® CM30
Stuurkolombediening: sluit door 
de stijlvolle en slanke vormgeving 
naadloos aan op de hoogwaardige 
materialen van het dashboard. 
Te bedienen zonder de handen van 
het stuur te nemen.

Functies

Gelijk aan de CM7 +
• Cancel functie. 

 
Cruise Control, ook voor campers
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Lite-On® CM50
Stuurkolombediening: zeer  
praktisch door drie, zelf in te stellen, 
voorkeuzesnelheden. 

Functies

Gelijk aan de CM30 + 
• 3 geheugenplaatsen voor het (zelf) 

opslaan van 3 snelheden die vaak 
gereden worden.

Lite-On® CM35
Stuurkolombediening:  uiterlijk  
gelijk aan de CM30.

Functies

Gelijk aan de CM30 + 
• 2 geheugenplaatsen voor het (zelf) 

opslaan van 2 snelheden die vaak 
gereden worden.

 
                    Cruise Control sets 

Deze professionele bedieningen sluiten uitstekend aan bij het interieur van moderne  
personenauto’s, campers en lichte bedrijfswagens. Voor optimaal gebruiksgemak,  
snelheidsaanpassing op trajecten met verschillende snelheidslimieten, bieden we  
bedieningen met twee of zelfs drie vrij in te stellen snelheids-voorkeuzetoetsen.  
De getoonde prijzen zijn inclusief: cruise control, bediening, inbouw en garantie.
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Lite-On® CM22
Stuurbediening: wordt geplaatst 
tegen het hart van het stuurwiel en 
heeft een draadloze RF verbinding 
met de Cruise Control. Informeer of 
deze ook op uw stuurwiel past.

Functies

• Vastzetten van de snelheid
• Versnellen of vertragen
• Laatst gereden snelheid terugzetten. 

Lite-On® Cruise Control

Cruisecontrol: i.c.m. de originele 
bediening voor de Peugeot 108 1.0, 
Citroën C1 1.0 2014> en de Toyota 
Aygo 2014>. Tevens bevat deze set de 
originele begrenzerfunctie.

Functies

• Vastzetten van de snelheid
• Versnellen of vertragen
• Laatst gereden snelheid terugzetten.

 
Altijd de gewenste snelheid rijden
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