
SmartSteer
Classic - Premium

Vrijheid binnen 
handbereik



Ergonomische  
vormgeving

Eenvoudig en  
veilig te bedienen

Betrouwbare werking

Geschikt voor linkshandige  
en rechtshandige bestuurder

Uitneembaar bij geen gebruik

Verlichte functietoetsen

Lange levensduur batterij

Grotere functietoetsen  
bij Classic en Premium 5

Mogelijkheid om bij 2 toetsen een andere 
functie toe te wijzen bij Classic en Premium 8

Goedgekeurd volgens  
de laatste Europese richtlijnen
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Batterij 
Bij beide varianten waarschuwen de rood oplichtende 
toetsen van de richtingaanwijzers u ruim op tijd, indien 
de batterij vervangen moet worden.

Stuurwiel-adapter
Stuurwiel-adapter met ontgrendelingsknop om de 
SmartSteer makkelijk te verwijderen, indien er geen 
gebruik van wordt gemaakt.

Met SmartSteer is het voor u mogelijk om 
eenvoudig en veilig functies, zoals ruiten- 
wisser, richtingaanwijzer, verlichting et cetera 
te bedienen en tegelijkertijd controle over het 
stuur te houden. SmartSteer is zo ontwikkeld, 
dat in elke stand van het stuurwiel de functies 
goed te bedienen zijn. SmartSteer is geschikt 
voor zowel rechtshandige als linkhandige 
bestuurders. De ergonomische vormgeving 
geeft een goede grip en ondersteuning,  
hierdoor wordt autorijden comfortabeler  
en aangenamer.  

De functietoetsen zijn met minimale kracht, 
gemakkelijk te bedienen. U heeft de moge-
lijkheid om de functietoetsen te verlichten, 
waardoor SmartSteer ook in het donker  
makkelijk te bedienen is. 

Indien er geen gebruik wordt gemaakt  
van SmartSteer is deze eenvoudig te verwij-
deren door middel van een ontgrendelings- 
knop, zodat andere bestuurders geen 
hinder ondervinden. De originele bedieningen 
blijven operationeel. 

SmartSteer is in vrijwel elke auto te installeren 
(ook hybride en elektrische voertuigen).  
Door onze uitgebreide keuzemogelijkheden, 
met Classic 5 en 8 en de Premium 5 en 8, is er 
altijd een stuurknop die bij u past.

Vrijheid binnen  
handbereik met 
Smartsteer



SmartSteer 8 
functies

SmartSteer 5 
functies

Classic 5 Classic 8 Premium 5 Premium 8

• Claxon

• Richtingaanwijzers

• Alarmlichten

•  Dimlicht, seinlicht en grootlicht

•  Ruitenwissers en -sproeiers voor

• Mistlicht voor en achter

•  Ruitenwisser en -sproeier achter

• Verlichte functietoetsen

•  Mogelijkheid om een andere functie 
toe te wijzen aan toetsen met 
generieke symbolen (bijvoorbeeld 
Cruise Control)

• Claxon

• Richtingaanwijzers

• Alarmlichten

•  Dimlicht, seinlicht en grootlicht

•  Ruitenwissers en -sproeiers voor

• Verlichte functietoetsen



Bever Car Products
Industrieweg 30
6673 DE Andelst

T   +31 (0) 488 45 15 24
E   info@bevercarproducts.nl

www.bevercarproducts.nl

Australië

Canada 

Nieuw-Zeeland

Verenigde Staten

Europa
België
Denemarken
Duitsland
Finland
Frankrijk
Hongarije

IJsland
Ierland
Israël
Italië
Luxemburg
Nederland
Noorwegen

Oostenrijk
Portugal
Spanje
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland 

Uw SmartSteer dealer is beschikbaar in één van de volgende landen:


