
 

AGC Glass Europe – Headquarters – Av. Jean Monnet, 4 – BE-1348 Louvain-la-Neuve – www.agc-glass.eu 
 
 

 

 

AGC Automotive Europe verklaart dat zijn voorruiten “even 

ADAS-conform zijn als OEM-ruiten” 

 

Voor het herkalibreren van een ADAS-camera (Advanced Driver Assistance Systems, ADAS) 

gelden strenge eisen. Een van die eisen is de kwaliteit van de vervangingsruit. AGC 

Automotive Europe verklaart dat AGC- en Nordglass-voorruiten voor de vervangingsmarkt 

even ADAS-conform zijn als OEM-ruiten. 

 
De ARG-markt (Automotive Replacement Glass, ARG) is de afgelopen jaren onder de loep genomen vanwege 
de toenemende populariteit van geavanceerde rijhulpsystemen (ADAS). Een voorruit vervangen is geen 
eenvoudig mechanisch werk meer. Er komt steeds complexere technologie bij kijken, en voor de 
ruitvervanging zijn kwaliteitsmateriaal en vakmensen vereist. Uiteindelijk gaat het bij het vervangen van een 
ADAS-voorruit om de veiligheid van de bestuurder en de passagiers: prutswerk kan verschrikkelijke gevolgen 
hebben. 
 
AGC maakt zich sterk voor de ARG-markt met de verklaring 'onze voorruiten zijn even ADAS-conform 
als OEM-ruiten'. Voor die ADAS-conformiteit worden de voorruiten van AGC en NordGlass in de 
ontwikkelingsfase aan een specifieke kwaliteitstestprocedure onderworpen. Vervolgens worden bij de 
ruiten in de productiefase de kritische parameters voor het cameragebied nauwkeurig gecontroleerd, 
in overeenstemming met de strengste OEM-eisen.  
AGC voorziet voorruiten die ADAS-conform zijn gefaseerd van een sticker. Door te kiezen voor een 
ADAS-conforme voorruit is de plaatser van het vervangingsglas er zeker van dat hij een product biedt 
dat aan de strengste prestatie- en veiligheidsnormen voldoet. 
 
 

AGC Automotive Europe 

AGC Automotive Europe maakt deel uit van AGC Glass Europe, de Europese dochter van de AGC Groep, en is gevestigd in 
Louvain-la-Neuve (België). De AGC Groep, met hoofdzetel Asahi Glass co Ltd in Tokio, is een wereldleider in vlakglas, in 
autoglas, glazen displays alsook in chemicaliën en andere hoogtechnologische materialen en componenten. AGC 
Automotive Europe is gespecialiseerd in de productie van beglazing (OEM originele productie en vervangingsmarkt) voor de 
autoconstructeurs. Het bedrijf biedt ook complete modules aan, evenals functies met hoge toegevoegde waarde (antennes, 
sensors, verwarmingselementen) en beglazing met verbeterde eigenschappen (verhoogd thermisch, akoestisch en visueel 
comfort) 
Meer info op:  www.agc-automotive.com (autoglas), www.agc-glass.eu (corporate site) of www.yourglass.com (glas voor de 
bouwsector). 

*   *   * 

For more information: 
AGC Automotive Europe 
Claudia Tuveri, ARG Marketing Director          
Tel : +32 (0) 499 988 931 
Claudia.Tuveri@eu.agc.com  
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