
Het gedrag van de automobilist beïnvloeden om de verkeersveiligheid te 

vergroten. Dát is precies de insteek van de snelheidsdisplays van VIOSS. 

Automobilisten die geconfronteerd worden met hun rijgedrag, passen hun 

snelheid vaak direct aan. 

Visuele snelheidsaanpak

Onderzoek toont aan dat ernstige verkeersongevallen vaak gebeuren doordat 

automobilisten te hard rijden. Vooral in woonwijken en langs drukke (sluip)routes 

vormen hoge snelheden een groot risico. Dynamische snelheidsdisplays hebben een 

positief effect op het rijgedrag en kunnen een hoop leed voorkomen. Deze visuele 

snelheidsaanpak wordt door omwonenden en bestuurders bovendien aanmerkelijk 

beter gewaardeerd dan alternatieven als flitspalen of verkeersdrempels.

Meteen klaar voor gebruik

De snelheidsdisplays van VIOSS geven met duidelijke en hoge nauwkeurigheid de 

snelheid van een passerend motorvoertuig weer. De installatie is eenvoudig: de 

displays kunnen aan een mast worden geleverd en geplaatst of aan lantaarnpalen 

worden bevestigd en zijn meteen klaar voor gebruik. 

Displays zelf vormgeven en instellen

Wilt u teksten toevoegen op het display? Spreekt een bepaalde weergave u aan? 

Moet de snelheid knipperen na overschrijding van de snelheidslimiet? Onze up-to-date 

displays (met remote management!) kunt u op geheel eigen wijze vormgeven en 

instellen. Ook een zonnepaneel als stroomvoorziening behoort tot de mogelijkheden.
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Snelheidsdisplays van VIOSS

- Effectieve beïnvloeding van rijgedrag

- Razendsnel operationeel

- Brightness display: automatische aanpassing aan omgevingsverlichting

- Zes verschillende weergaves; zelf tekens en tekstregels invoeren

- Afstandsgevoeligheid tussen 10 en 100 meter (instelbaar)

- Ook mobiele snelheidsdisplays verkrijgbaar 

Benieuwd naar de voordelen van visuele snelheidsbeïnvloeding? 

Neem contact met ons op via 0345 – 228 970 of stuur een mail naar info@vioss.nl. In 

een persoonlijk gesprek bespreken wij graag de mogelijkheden. Binnen 24 uur ontvangt 

u een maatwerkofferte. 
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Mobiele snelheidsdisplays: uitstekend geschikt voor werkvakken
Na een aantal weken neemt het effect van een snelheidsdisplay af. Roulerende 
snelheidsdisplays scoren daarom nog beter op het gebied van verkeersveiligheid. Ook 
eenvoudig rouleren met snelheidsdisplays? Vraag naar onze mobiele snelheidsdisplays! 
Deze snelheidsdisplays zijn tevens uitermate geschikt om in te zetten bij 
werkvakken, waar sprake is van een wegversmalling of een snelheidsbeperking. 
Informeer bij onze medewerkers naar de mogelijkheden.


