
Wij ontwikkelen en leveren al meer dan 40 jaar veilige rij-assistenten  

met gekwalificeerde en persoonlijke support.

Speed Management
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RIJ-ASSISTENTEN VOOR: CONSUMENT- EN BEDRIJFSOPLOSSINGEN 

Toyota  |  Jaguar  |  Audi  |  Porsche  |  Volkswagen  |  Skoda  |  Seat  |  KIA  |  Hyundai  |  Smart  |  Mini   

Volvo  |  Nissan  |  Honda  |  Opel  |  Peugeot |  Dacia  |  Citroën  |  Toyota  |  Renault en meer  

Campers  |  Bestelbusjes  |  Young & Old Timers

 Cruise Control  City Cruise Speed Guard
 Rij comfortabel en zuinig  In stad en druk verkeer Voor bedrijf, fleet & lease

Gold Cruise
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 Alle snelheden in 1 bediening
De cruise control is buiten de bebouwde kom ideaal in gebruik. 

Hij houd de door jou ingestelde snelheid vast. En rijd je vaak 

trajecten met verschillende maximum snelheden? Kies dan 

voor een bediening met geheugens. Het geeft je veel rijplezier!

Voor meer informatie kun je kijken op johngold.nl of bel tel. 036 5300 886.
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Geschikt voor nieuwe- en gebruikte  

auto’s en bestelbusjes.  

Cruise control is er nu ook voor campers!

Tijdens het rijden is het belangrijk om je volledige 
aandacht te hebben voor het verkeer. Vooral op 
de snelweg is het juist fijn en rustgevend om een 
vaste snelheid aan te kunnen houden, die de 
maximumsnelheid respecteert maar er tegelijkertijd 
wel voor zorgt dat je zo snel mogelijk op je 
bestemming bent.

Daarvoor is de cruise control, het essentiële 

hulpmiddel dat zich al decennia bewijst als de 

ultieme assistent voor op de snelweg. Zeker 

voor het Nederlandse wegennet, met z’n steeds 

wisselende maximumsnelheden, zijn de tot wel 

4 instelbare snelheden van de John Gold Cruise 

control een ideale oplossing.

Bespaar jezelf het continu moeten regelen 
van de snelheid, laat dat aan deze 
betrouwbare assistent over. Met de  
cruise control rij je comfortabel.

Na een druk op de knop houdt de cruise control de 

gekozen snelheid voor je vast, zodat je je volledig 

op het verkeer kan richten en ontspannen op je 

bestemming aankomt.
 

Voor meer informatie kunt je kijken op johngold.nl 
of ons bellen: tel. 036 5300 886.

CM5 | vier geheugens

Een door John Gold ontworpen en geteste 
stijlvolle premium bediening.

Stuurkolombediening

•  Set: de snelheid vastzetten
•  + 3 extra voorkeuzetoetsen/snelheden
•  Resume: laatste snelheid hervatten
•  Snelheid in stappen verhogen 
•  Snelheid in stappen verlagen 

Bedieningen met geheugen

Op jouw vaste routes tref je minstens  
4 verschillende maximum snelheden.  
De zelf in te stellen geheugentoetsen  
van een John Gold bediening zijn dan  
een uitkomst!  
Meer bedieningen? Zie pagina  4, 5 en 7.

1301201009080705030

City Cruise

Cruise Control

Cruise Control
Een cruise control zorgt er voor dat je automatisch op rustige trajecten,  

zonder het gaspedaal te bedienen, dezelfde snelheid blijft rijden.  

Dat is meer ontspannen en aanmerkelijk zuiniger autorijden!
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Voor meer informatie kun je kijken op johngold.nl of bel tel. 036 5300 886.
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Jouw ideale rij-assistent
De City Cruise is de volgende comfort stap in ontspannen rijden,  

in druk file- en stadsverkeer met limieten van 50, 60 en 70 km/u.

CM2  | drie geheugens

Optie op CM 1 met maar liefst 3 extra geheugens 

Voor middenconsole of dashboard

•  Set: de snelheid vastzetten
•  Resume: laatste snelheid hervatten
•  Snelheid in stappen verhogen 
•  Snelheid in stappen verlagen

Bedieningen
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City Cruise

Cruise Control

CM1 
 
Basismodel

Voor middenconsole of dashboard

•  Set: de snelheid vastzetten
•  Resume: laatste snelheid hervatten
•  Snelheid in stappen verhogen 
•  Snelheid in stappen verlagen

ORIG
IN

A
L 

JO

HN GOLD SPEE
D

 T
O

O

LS

JGIJGI

Voor meer informatie kun je kijken op johngold.nl of bel tel. 036 5300 886.

City Cruise  vervangt uw  cruise control.  Niet tegelijk  gebruiken!
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Sinds John Gold in 1979 begon met de cruise control, 
is het aantal personenauto’s op de Nederlandse weg 
meer dan verdubbeld. 

Het verkeer is drukker en chaotischer. De 
vertrouwde cruise control kun je niet meer 
gebruiken, want je kunt je voet niet van het 
gaspedaal halen. Met de City Cruise kan dit wel. 

De jaarlijks hoger wordende boetes en trajectcontroles, 

nu ook op de N-wegen, maken deze nieuwe rij-assistent 

extra belangrijk.  

De City Cruise is speciaal ontwikkeld voor 30 km zones, 

50 en 70 km stadsverkeer en 80 en 100 km N-wegen. 

Nieuw! City Cruise
De nieuwe City Cruise gaat verder waar de cruise control ophoud en is bestemd voor rijden 

in stedelijke gebieden en onrustig verkeer. Deze cruise werkt met ingestelde maximumsnel-

heden waarbij de voet op het gaspedaal blijft. Met de  City Cruise heb je de zekerheid dat je  

de maximum snelheid niet overschrijdt.

CM4 | drie limietgeheugens

Gun jezelf voorkeuzetoetsen voor de voor jou  
belangrijkste snelheidslimieten.  

Stuurkolombediening

•  Set: de snelheid vastzetten
•  + 2 extra voorkeuzetoetsen/snelheden
•  Resume: laatste snelheid hervatten
•  Snelheid in stappen verhogen 
•  Snelheid in stappen verlagen 

CM5 | vier  limietgeheugens
 

Premium stuurkolombediening

Op jouw vaste routes tref je minstens vier 
verschillende snelheidslimieten. Daarom is er 
de CM5 die ook ergonomisch een stapje verder 
gaat. Zie voor afbeelding pagina 3. 
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Daarvoor bieden we de City Cruise aan; met een druk 

op de knop zorgt deze ervoor dat je auto de door jouw 

ingestelde limieten niet overschrijdt.  
 

City Cruise laat je altijd volledig vrij om zelf in te spelen 

op snelheidsveranderingen in het verkeer.

Voor meer informatie kun je kijken op johngold.nl of bel tel. 036 5300 886.

Video 1.30 min.

Scan de code voor een duidelijke uitleg >   
 
City Cruise
• De City Cruise houdt voor jou de snelheid in de 

gaten, en zorgt dat je niet sneller gaat dan een 
door jouw zelf ingestelde limietsnelheid.

• Vlot aanpassen aan het verkeer, zonder zorgen 
over je maximumsnelheid.
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Medewerkers van bedrijven, die onderweg zijn voor 
sales, montage of onderhoud, kampen met een teveel  
aan werk en een tekort aan uren.  
Dat komt onvermijdelijk tot uiting in het rijgedrag. 

De beste manier om hier mee om te gaan is de auto uit  

te rusten met het juiste rijgereedschap.  

En dát is de Speed Guard.  
 

Met de Speed Guard is er de garantie dat medewerkers nooit 

sneller rijden dan de vast ingestelde maximum snelheden. 

Dat bevordert een veilige en gecontroleerde rijstijl bij uw 

werknemers, met alle voordelen die daarbij horen.

Tijdens een drukke werkdag en een 
gestresste, gehaaste rit naar een klant is 
een foutje snel gemaakt.  
Snelheidsovertredingen, autoschade en 
reputatieschade worden voorkomen. 

Minder boetes, geen foute video’s van auto’s met de 

bedrijfsnaam erop, geen overbodig onderhoud door 

snelle slijtage, en het belangrijkste: uw werknemers 

lopen veel minder risico om betrokken te raken bij 

onveilige situaties, komen veilig thuis en zijn de 

volgende dag weer paraat. 

 

Speed Guard
De Speed Guard is een vaste limiter die de snelheid in de gaten houdt en zorgt dat  

de bestuurder absoluut niet sneller gaat dan een vast ingestelde maximum snelheid.

De snelheid onder controle
Bevordert een veilige en gecontroleerde rijstijl.

1301201009080705030

Speed Guard

Voor meer informatie kun je kijken op johngold.nl of bel tel. 036 5300 886.

Optie: 
Speed Guard is er 
ook in combinatie 
met de City Cruise  

Zie pagina 5.
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De snelheid onder controle

John Gold levert voornamelijk voertuig-specifieke 
cruise controls. Deze zijn speciaal voor je auto in 
Nederland ontwikkeld en getest.  
Zo zorgt John Gold voor optimale kwaliteit. 
 
Met meer dan 40 jaar ervaring in de techniek van 

cruise control systemen zijn wij voor jou de beste en 

betrouwbaarste speler op de markt. 

Ons bedrijf is gevestigd in Almere en levert haar op maat 

gemaakte cruisecontrol-systemen in Nederland en elders 

in Europa.

Cruisecontrol inbouw met 2 jaar garantie
De montage van onze speed management systemen is in 

goede handen bij ons aangesloten landelijk netwerk van 

professionals.

Deze montagepartners zijn specialisten en hebben 

kennis van de complexe auto-elektronica.  

Zo realiseren wij een probleemloze en langdurige 

werking van jouw cruise control!

 

Op johngold.nl kun je een vakkundige 
montagespecialist in jouw omgeving vinden.

Over John Gold
Sinds de start in 1979, door decennia promotie en 

ontwikkeling werd John Gold al gauw het vertrouwde 

gezicht van cruise control. Met inmiddels honderdduizenden 

tevreden gebruikers en een netwerk van vertrouwde 

inbouwprofessionals. 

Je herkent onze bedieningen aan het GoldCruise 
logo op de bediening. Vraag er bij aankoop naar. 
Zo ben je verzekerd van de beste cruise control! 

Voor meer informatie kun je kijken op johngold.nl of bel tel. 036 5300 886.

CM22 | draadloos
 
Mooi optie aan stuurwiel binnen vingerbereik. 
Voor specifieke modellen.

Fabrieksbedieningen

Naast onze eigen series leveren we ook  
officiële merkbedieningen.
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Scan de QR code!
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Kweekgrasstraat 36 en 40

1313 BT Almere

Nederland

T +31 (0) 36 5300 886

info@johngold.nl

www.johngold.nl

Innovatiedrang in automotive, wij leveren ook:

E V  F A S T  C H A R G I N G  S O L U T I O N S

®

CRUISECONTROL
EXPERT NO.1

S I N D S  1 9 7 9

V A N  N E D E R L A N D

Betrouwbare en premium  
DC snelladers voor EV 
Met onze DC snelladers laadt uw auto  

tot 20 keer sneller dan met de  

conventionele AC autoladers  

voor de beste prijs.  

Kijk op goldcharge.nl

Solide bevestigingen voor 
smartphone en tablet
ROKK bevestigingen voor smartphones, 

tablets en actiecamera’s worden 

vertrouwd gebruikt door professionals. 

Kijk op goldmount.nl 

@johngoldnl 

Scan de QR code!
Scan de QR code!


