
מבית

תם נכנסים לחניון הצפוף ותרים 
בעיניכם אחרי מקום חנייה פנוי. הנה 
הוא נמצא שם, אבל כל־כך צר, רחב 

רק במעט מרוחב המכונית שלכם. האם 
תצליחו לחנות בלי לשרוט את אחד 
הרכבים? בלחיצת כפתור אתם מקבלים על מסך 

המולטימדיה צילום אווירי בזמן אמת של המכונית 
וסביבותיה. אתם מתחילים לתמרן בכל רגע יכולים 

לראות עד כמה אתם קרובים למכוניות שמסביב, 
מלפנים מאחור ובצדדים. כאשר אתם מחנים ומכבים 

את המנוע, אתם רואים את המבטים המשתאים של 
נהגים אחרים שממתינים לתורם. איך הצלחתם 

לחנות ככה? 

 CIAפעם היה צריך להיות סוכן חשאי של ה־
כדי לקבל צילום לווייני עדכני של הרכב שלכן 

מלמעלה, או לפחות תיעוד ממזל"ט. מצלמות חנייה 
מתוחכמות, בעלות מפתח רחב במיוחד, שמותקנות 
מסביב לרכב מסוגלות לספק כיום בדיוק את אותו 

אפקט, בצורה יעילה וחכמה יותר מכל חיישן רוורס. 

הן מסוגלות להציג לכם בזמן אמת צילום ב־360 
מעלות של מה שמתחרש מסביב לרכב שלכם, 

ולאפשר לכם לדעת בכל רגע האם אתם קרובים 
מדי לרכבים אחרים, או שהולך רגל, או חלילה פעוט 
זוחל, מתקרב אליו באופן שאחרת לא הייתם יכולים 

לראות אותו בזמן. 

בשנים האחרונות אפשר למצוא את המצלמות 
המעניקות מבט־על שכזה רק ברכבי יוקרה 

מפוארים. אולם כעת אפשר לקבל את הפינוק 
כתוספת אבזור בתשלום נוסף גם במכוניות יקרות 

פחות.  ומה עם מי שכבר קנה מכונית בלעדיהן 
ורוצה לשדרג? רשת רדיו מילאנו היא הראשונה 

שמציעה בישראל התקנת מצלמות כאלה בכל רכב 
מיד שנייה.

מדובר בתוספת לא יקרה, שמשדרגת מייד כל רכב, 
חדש או משומש, אחד שזה עתה יצא מהסוכנות, 

או שכבר נמצא כמה שנים על הכביש. 4 מצלמות, 
שמותקנות מעל לוחיות הרישוי מלפנים ומאחור, 

ובבתי המראות בשני הצדדים, מעניקות כיסוי מלא 
לכל צידי הרכב, ומאפשרים לכם לתמרן במקומות 

צפופים ומלחיצים, חנייה או סתם רחוב עמוס 
במיוחד. מדובר לא רק בתוספת שיכולה למנוע 
שריטות ומכות יקרות, אלא גם שיפור בטיחותי 

חשוב שמציג לכם גם אנשים שעלולים להתקרב 
למכונית בנתיב הנסיעה שלכם, בדיוק ברגע היקר 

שאתם עלולים להחמיץ אותם. 

רשת רדיו מילאנו, יבואנית ומשווקת אביזרי רכב, 
היא הוותיקה בישראל מבין החברות הגדולות 

בתחום, ופועלת ברציפות מאז הקים אותה יעקב 
דנגור בשנת 1966, בתקופה שבה המכונית 

העיקרית שזכתה להתקנות הראשונות הייתה 

רשת רדיו מילאנו חושפת שידרוג חדש 
לכל מכונית: מצלמות חנייה שמעניקות 

מבט־על מלמעלה, ב־360 מעלות. 
השנה תחגוג הרשת 50 שנות פעילות, 

משיקה ניידות שירות שיוכלו להגיע 
אליכם הביתה ולשדרג את האוטו, כולל 

להפיכת כל מסך מולטימדיה במסך 
מגע, אפילו בדגמי מרצדס 

סקירות

לוויין החנייה הפרטי שלכםמאת: כתב ידיעות הרכב
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ככה זה נראה כשנוהגים: 
תצוגה של 360 מעלות על 
רכבים והולכי רגל מסביב 
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פולקסווגן חיפושית, מכונית משפחתית פופולרית 
בישראל הקטנה של אותן שנים. את שמה היא 

קיבלה ממיקומו של הסניף המקורי שלה, בכיכר 
מילאנו בתל־אביב. דנגור ממשיך לנהל את הרשת 

גם היום, ביחד עם שתי בנותיו, גלי ויעל.

השנה חוגגת רדיו מילאנו 50 שנה, הישג שמעט 
מאוד עסקים בישראל זוכים לו, עם מאות אלפי 
לקוחות שהמכוניות שלהם שודרגו בידי יעקב 
דנגור והצוות שלו. כיום כרשת היא מתקינת 

האביזרים הרשמית של יבואנית מכוניות פיג'ו 
וסיטרואן, דוד לובינסקי, ויבואנית, מפתחת 

ומשווקת של אביזרי רכב לכל המכוניות שנמכרות 
בארץ.

הרשת ממשיכה גם לקבוע סטנדרטים חדשים של 
שירות בענף. באחרונה היא החלה להשתמש בצי 
ניידות השירות שלה שנבנה כדי לתמוך ברשת 

מוסכי היבואן בביצוע התקנות ותיקונים, גם כדי 
להגיע אל לקוחות, מוסדיים ופרטיים, ולבצע 

התקנות אביזרים בשטח. רוצים לשדרג את מערכת 
המולטימדיה ואין לכם הזדמנות להגיע לסניף? 

המתקינים המנוסים יגיעו אליכם, בתיאום מראש, 
ובהתאם לסוג ההתקנה.   

"המכוניות של היום מתוחכמות, לא פלאגים 
ופלאטינות כמו פעם", אומר דנגור. "יש היום הרבה 

התקנות ברכב וצריך לדעת לבצע עבודה מדויקת 
ואיכותית. במשך השנים צברנו ניסיון ייחודי, 

בהתקנה ובתמיכה במוסכי היבואנים שעימם עבדנו 
לאורך השני. כעת אנחנו מנצלים את הידע ואת 

המערך הייחודי הזה כדי להעניק ללקוחות שירות 

ייחודי. חלק מהעבודה שלנו היא להעביר את הידע 
שלנו לדור חדש של מתקינים, שאותם אנחנו 

מכשירים לעבודה אצלנו. כשאני קולט לעבודה 
מתקין חדש אני מצמיד אותו במשך חודשיים 

ולפעמים שלושה למתקין ותיק, שילמד. גם מי 
שמגיעים עם ניסיון קודם צריכים ללמוד ולהיבדק. 

אצלנו עובד אדם אחד על כל אוטו, והוא אחראי 
לטיב ההתקנה. יש מי שמפקח על העבודה שלו ואני 
מחזיק בשביל זה מפקחים מיוחדים. עדיף להשקיע 
עוד בזמן ההתקנה כדי לבצע עבודה איכותית, כדי 

להבטיח את שביעות הרצון של הלקוחות".

מחדשים את האוטו

למרות שהמכוניות של היום מאובזרות הרבה יותר 
מאותן חיפושיות שאיתן התחיל דנגור את הרשת, 
עדיין לא ממהרים היצרנים להתקין בכל הדגמים 

את החידושים האחרונים ולהתאים אותן לטעם 
המקומי בכל שוק. במקרים אחרים מוותרים יבואני 
הרכב על התקנת אביזרים שונים עוד בפס הייצור, 

שכן אז המיסוי הכבד על רכב חדש מקפיץ את 
מחירם וזול יותר לבצע את ההתקנות כבר בארץ.

בנוסף בעלי מכוניות שכבר נמכרו ונוסעות על 
הכביש מבקשים לשדרג אותן ולציידן בחידושים 

עדכניים ולקבל בהשקעה קטנה תחושה של נהיגה 
ברכב חדש. ויש גם את מי שמחלפים רכב ורוצים 

באותה הזדמנות להשקיע בחידוש ושדרוג הרכישה 
החדשה.

מסכי מגע אפילו למרצדס

 ברשת רדיו מילאנו מסוגלים להפוך כל מסך 
מולטימדיה, גם אחד ותיק, למסך מגע, עם עבודה 
איכותית כך שהמסך נראה כאילו הותקן כך כבר 
בפס הייצור. אפילו בעלי מכוניות יוקרה חדשות 

לגמרי מגיעים להתקנות, אצל יצרנים שעדיין 
לא ציידו את כל המכוניות שלהם במסכים הנוחים 

יותר לשימוש, או שדורשים על השדרוג סכומים 
מוגזמים. כך למשל צברה הרשת ניסיון ייחודי 

בעבודה עם דגמי מרצדס.

Wazeפתיחת מסכי מולטימדיה ל־

מי שברכבו עדיין לא מותקנת מערכת מולטימדיה 
עם מסך מגע יכול לבצע את ההתקנה ברשת 

מילאנו, ולקבל מיידית רכב שהנהיגה בו הרבה 
יותר עכשווית. אבל גם במכוניות רבות שנמכרות 
כעת, או שעלו בשנים האחרונות לכבישי ישראל 

עם מערכות מולטימדיה מהתקנה מקומית או 
מפס הייצור, אין אפשרות להשתמש באפליקציית 
הניווט Waze, שרוב הישראלים מעדיפים בזכות 
הדיוק שלה והיכולת להתאים את מסלול הנסיעה 

לעומס בכבישים בזמן אמת ולהתריע מפני סכנות 
ושוטרים בדרך.

ברשת מילאנו יודעים להוסיף כמעט לכל 
מערכת מולטימדיה ולכל מסך תצוגה מקורי 

להוסיף מודול עם כרטיס סים סלולרי. שיחבר 
את המכונית לאינטרנט. חיבור קבוע כזה מאפשר 
שימוש בווייז דרך מסך הרכב, בלי צורך להוריד 

את הראש למסך הסלולר, הקטן יותר. ויש עוד 
יתרון חשוב: חיבור סלולרי יחבר אתכם לעולם 

הרדיו האינטרנטי. לא עוד בחירה אוטומטית 
בגלגלצ, אלא אלפי תחנות רדיו, בכל שפה, 
שמתמחות בכל ז'אנר מוסיקלי קיים. יש גם 

תכניות דיבורים, ושפע של אפשרויות בחירה. 

וכמובן, אפשרות לשימוש באפליקציות נוספות 
לרכב, כמו אפליקציות חנייה.

דלתות אחוריות חשמליות

שימושית לא פחות היא הסבת דלתות תא מטען 
של ג'יפונים, מיני־ואנים ומכוניות סטיישן 

והאצ'צבק לפתיחה חשמלית. לא צריך עוד להגיע 
לרכב עמוסי שקיות מהקניות, ואז לנסות לחפש 

את המפתח בכיסים, ואחר־כך להושיט יד את 
הידית כדי לפתוח את הדלת לתא המטען. לחיצה 
אחת על השלט־רחוק והדלת מתרוממת, ללא מגע 

יד בגוף הרכב עצמו.

מדובר בפיתוח של רדיו מילאנו, המבוסס על 
התקנת מנגנוני הפתיחה החשמליים כחלק 

מהמוטות הטלסקופיים של הדלתות. התקנה 
פשוטה ומהירה. אפשר כבר לבצע את ההתקנה 

בדגמי ג'יפונים ומיני־ואנים נפוצים וברדיו 
מילאנו מוסיפים כל הזמן דגמים נוספים למבחר, 

בהתאם לדרישת הלקוחות.

| הכתבה בשיתוף עם רדיו מילאנו

ככה זה עובד: 4 מצלמות 
מסביב למכונית, יוצרות 
את אשליית הצילום מגבוה 


