
 

 

Foresight Engages Leading Global Manufacturer of Automotive 
Stereo Vision Systems for QuadSight® Sale 

 

The Japanese manufacturer purchased a QuadSight® system prototype for 
possible enhancement of its current stereo system capabilities  

 
 

Ness Ziona, Israel – March 19, 2021 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and 

TASE: FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today the sale of a 

prototype of its QuadSight® four-camera vision system to the American division of a leading 

Japanese manufacturer of stereo vision systems for the automotive industry. The 

manufacturer, which is a Tier One supplier, will evaluate Foresight’s thermal stereo 

capabilities for possible enhancement of its current visible-light stereo capabilities.  

 

“This first prototype sale to an automotive stereo vision systems manufacturer validates the 

market need for Foresight’s innovative stereo technology and its added value to the 

automotive industry. Reliable obstacle detection capabilities in harsh weather and poor 

lighting conditions are a key element for ADAS and autonomous driving,” said Haim Siboni, 

CEO of Foresight. “Our QuadSight vision system uses highly accurate thermal and visible-

light sensors that address the requirement to detect any obstacle and enable safe driving at 

all times in challenging weather. We believe that this prototype sale may allow us to expand 

our product offering to additional automotive stereo vision developers and potentially 

reach major vehicle manufacturers worldwide.” 

 

According to a report published in September 2020 by the leading market research and 

advisory company Technavio, the automotive stereo camera market size has the potential 

to grow by $425.68 million over the course of 2020 to 2024. The report claims that 35% of 

the market’s growth will originate from North America during the above mentioned period.   

 

 
About Foresight  

Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: FRSX) is a technology company 

developing smart multi-spectral vision software solutions and cellular-based applications. 

Through the company’s wholly owned subsidiaries, Foresight Automotive Ltd. and Eye-Net 

Mobile Ltd., Foresight develops both “in-line-of-sight” vision systems and “beyond-line-of-

sight” accident-prevention solutions.  

Foresight’s vision solutions include modules of automatic calibration, sensor fusion and 

dense 3D point cloud that can be applied to different markets such as automotive, defense, 



 

 

autonomous vehicles and heavy industrial equipment. Eye-Net Mobile’s cellular-based 

solution suite provides real-time pre-collision alerts to enhance road safety and situational 

awareness for all road users in the urban mobility environment by incorporating cutting-

edge AI technology and advanced analytics. 

For more information about Foresight and its wholly owned subsidiary, Foresight 

Automotive, visit www.foresightauto.com, follow @ForesightAuto1 on Twitter, or join 

Foresight Automotive on LinkedIn. 

 
Forward-Looking Statements  

This press release contains forward-looking statements within the meaning of the "safe 

harbor" provisions of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 and other Federal 

securities laws. Words such as "expects," "anticipates," "intends," "plans," "believes," 

"seeks," "estimates" and similar expressions or variations of such words are intended to 

identify forward-looking statements. For example, Foresight is using forward-looking 

statements in this press release when it discusses that the manufacturer will evaluate 

Foresight’s thermal stereo capabilities for possible enhancement of its current visible-light 

stereo capabilities, its belief that the prototype sale may allow the company to expand its 

product offering to additional automotive stereo vision developers and potentially reach 

major vehicle manufacturers worldwide, and when it discusses potential market growth.  

Because such statements deal with future events and are based on Foresight’s current 

expectations, they are subject to various risks and uncertainties, and actual results, 

performance or achievements of Foresight could differ materially from those described in 

or implied by the statements in this press release. 

The forward-looking statements contained or implied in this press release are subject to 

other risks and uncertainties, including those discussed under the heading "Risk Factors" in 

Foresight's annual report on Form 20-F filed with the Securities and Exchange Commission 

("SEC") on March 31, 2020, and in any subsequent filings with the SEC. Except as otherwise 

required by law, Foresight undertakes no obligation to publicly release any revisions to 

these forward-looking statements to reflect events or circumstances after the date hereof 

or to reflect the occurrence of unanticipated events. References and links to websites have 

been provided as a convenience, and the information contained on such websites is not 

incorporated by reference into this press release. Foresight is not responsible for the 

contents of third party websites.  
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באנגלית  הדיווח נוסח הוא  המחייב הנוסח - נוחות תרגום  

 ראייה של מערכותגלובלי מוביל  יצרןמתקשרת עם   פורסייט

 ®QuadSight מערכת שתלרכב לרכי סקופיתסטריאו

יכולות מערכת   בחינת שיפור ל ®QuadSightמערכת לרכש אבטיפוס היפני   היצרן 

   ו הסטריאו הנוכחית של

  בתחום מערכות ראייההמתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ  חברת פורסייט  -  2021במרץ    19,  נס ציונה, ישראל

בבורסלרכב   ממוחשבות  נסחרות  שמניותיה  )סימול:  ו,  אביב  ותל  נאסד"ק  מכירת    היום  הודיעה(,  FRSXת  על 

על ידי  ה  המערכת נרכש ת.המבוססת ארבע מצלמו  הממוחשבת, מערכת הראייה QuadSightאבטיפוס למערכת  

  ,Tier Oneספק שהינו  , היצרןלרכב.  סקופית סטריאו ראייה של יצרן יפני מוביל של מערכות  אמריקאית החטיבה ה

יכולות הסטריאו התרמי של פורסייט לצורך שי  ,  יכולות מערכת הסטריאו הנוכחית שלו של  אפשרי    פור יבחן את 

 המבוססת על מצלמות אור נראה. 

טכנולוגיית  בשוק  האת צורך    מתקפת לרכב    ת סקופיסטריאו ראייה  מערכות    יצרןל  מסוג זהמכירת אבטיפוס ראשונה  "

גילוי מכשולים בתנאי מזג  אמינות ל יכולות    המוסף לתעשיית הרכב.  ערכההסטריאו החדשנית של פורסייט ואת  

אמר חיים    נהיגה אוטונומית," ב( ו ADASלנהג )י במערכות סיוע מתקדמות  מרכזמרכיב    ת אוויר ותאורה קשים מהוו

נו, משתמשת בחיישנים תרמיים ובחיישני  , מערכת הראייה הממוחשבת שלQuadSight"   סיבוני, מנכ"ל פורסייט.

ויר  מזג אובתנאי  ו  עתלגלות כל מכשול ולאפשר נהיגה בטוחה בכל    לדרישה  עוניםמאד אשר    מדויקיםאור נראה  

כי מכירת אבטיפוס  מאתגרים אנו מאמינים  למפתחים  .  היצע המוצרים שלנו  לנו להרחיב את  לאפשר  זו עשויה 

 " לרכב ולהגיע ליצרני רכב גדולים ברחבי העולם. סקופית סטריאו מערכות ראייה נוספים של 

, שוק מצלמות  Technavioעל ידי חברת המחקר והייעוץ המובילה    2020ספטמבר  חודש  ח שפורסם ב"על פי דו

מהצמיחה בשוק    35%-, כהדו"ח לפי  .  2024עד    2020מיליון דולר במהלך    425.68-ב    צמוח ל  עשויהסטריאו לרכב  

 מקורם בצפון אמריקה בתקופה הנ"ל. 

 

 אודות פורסייט 

ות"א:   נאסד"ק  בבורסת  )סימול  בע"מ  הולדינגס  אוטונומס  טכנולוגית  FRSXפורסייט  חברה  היא  המפתחת  ( 

תוכנה   מולטיפתרונות  ממוחשבת  מבוססי    ספקטרלית -לראייה  באמצעות  ויישומים  סלולרית.  פורסייט  תקשורת 

נט מובייל בע"מ, חברות הבת אשר בבעלותה המלאה, פורסייט מפתחת מערכות ראייה  -ואיי  אוטומוטיב בע"מ

 ת תאונות דרכים "מעבר לטווח הראייה".  " וכן פתרונות למניעin-line-of sightממוחשבת "

- תלת  ותחיישנים וענן נקוד   היתוךכוללים מודולים של כיול אוטומטי,  פתרונות הראייה הממוחשבת של פורסייט  

כלי רכב אוטונומיים וציוד תעשייתי    השוק הבטחוני, רכב,  שוק ה בשווקים שונים כגון    , הניתנים ליישום ממדי צפוף 

על מנת  בזמן אמת    אודות התנגשות קרובהת  עומספקת התר  נט מובייל -אייהסלולרית של  חבילת הפתרונות    כבד. 

ות  על ידי שילוב טכנולוגי   במרחב העירוניכל משתמשי הדרך  הסביבתית של    מודעות הלשפר את הבטיחות בדרכים ו 

 . נתונים  וניתוח  מתקדמות של בינה מלאכותית

פור  שלה,  הבת  וחברת  פורסייט  אודות  נוסף  החברה  למידע  באתר  בקרו  אוטומוטיב,  סייט 

www.foresightauto.com  עקבו אחרי ,@ForesightAuto1   בטוויטר, או הצטרפו לעמוד החברהForesight 

Automotive  בלינקדאין . 

http://www.foresightauto.com/
https://twitter.com/ForesightAuto1/
https://www.linkedin.com/company/10469458/
https://www.linkedin.com/company/10469458/


 

 

 

 מידע צופה פני עתיד 

הדיווח המחייב   נוסח  נוספים, ראה  עתיד כמשמעותו בדין האמריקאי. לפרטים  צופה פני  מידע  כולל  זה  פרסום 

 באנגלית להלן. 

 

 :פרטי קשר 

 משקיעים עדי ומיכל קשרי 

 0523044404מיכל אפרתי: 

michal@efraty.com 
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