
 

 

Foresight: Rail Vision Signs Agreement to Supply a Prototype 
to Rio Tinto Railway Network  

 
 Rio Tinto’s automated AutoHaul® long-distance rail network to harness 

Rail Vision collision-avoidance technology 
 

 

Ness Ziona, Israel – May 5, 2021 - Foresight Autonomous Holdings Ltd. (Nasdaq and TASE: 

FRSX), an innovator in automotive vision systems, announced today that its affiliate, Rail 

Vision Ltd., signed an agreement with Hitachi Rail STS Australia Pty Ltd. to supply 

equipment, services and personnel to the Australian rail company Rio Tinto Railway 

Network. According to the agreement, Hitachi Rail STS, the project integrator, will provide 

Rio Tinto with a prototype of Rail Vision’s Collision Avoidance System to undergo 

demonstration and feasibility testing for a proof-of-concept project. Revenue from the 

project is expected to total $265,000, with an option for Rail Vision to furnish additional 

services for $133,000. Foresight owns 19.36% of Rail Vision’s outstanding share capital. 

Rio Tinto is looking to enhance its current collision detection system by adding detection 

capabilities to identify potential hazards, such as people and vehicles, on or near the train 

tracks. Successful demonstrations and testing may lead to Rail Vision outfitting Rio Tinto’s 

entire fleet of approximately 220 locomotives with its systems, according to commercial 

terms to be determined by the parties. System prices and additional terms are yet to be 

specified. 

AutoHaul®, the world’s first autonomous heavy haul rail network, is an open network with 

52 public level crossings, with trains nearly 2.5 kilometers long with three locomotives 

and 240 wagons, weighing approximately 37,000 tons per train. 

The agreement will be in effect until the completion of the proof-of-concept project. 

However, should Hitachi Rail STS place a purchase order and issue a notice to proceed, 

Rail Vision will supply the required equipment and services, as per the terms agreed by 

both parties. 

The project will consist of three phases: the first phase will include data acquisition and 

live demonstrations, followed by a second stage of preliminary technical work towards 

installation of the system on Rio Tinto’s locomotive. Finally, Rail Vision’s system will be 

installed at Rio Tinto’s site for an evaluation period of three months. The expected 

duration of the project is nine months, with the installation at the customer’s site, 

anticipated for the third quarter of 2021. Via a project-dedicated staff, Rail Vision will 

provide customization, development services and support throughout the project. 



 

 

Rail Vision was informed that Rio Tinto is examining a competing system of an Australian 

company. 

Rail Vision is a leading provider of cutting-edge cognitive vision sensor technology to 

increase safety in the railway industry. Rail Vision’s solutions offer detection and 

classification of objects or obstacles (e.g., humans, vehicles, and signals), rail path 

recognition (i.e., switch state detection), distance measurement and an opportunity for 

infrastructure condition monitoring.  

 
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 diverse 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 Rail Vision’s agreement to supply a 

prototype to Rio Tino Railway Network, expected revenue from the project, that successful 

demonstrations and testing may lead to Rail Vision outfitting Rio Tinto’s entire fleet of 

locomotives with it system, expected duration of the project, and that Rail Vision will 

provide customization, development services and support throughout the project. Because 

such statements deal with future events and are based on Foresight’s current expectations, 
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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 30, 2021, 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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הנוסח המחייב הוא נוסח הדיווח באנגלית  - תרגום נוחות  

 

חתמה על הסכם לאספקת מערכת אבטיפוס רייל ויז'ן : פורסייט
 Rio Tinto Railway Network  לחברת הרכבות

 
AutoHaul®  ,  של   האוטונומית המשא הכבד ת ורכברשתRio Tinto   ,למרחקים ארוכים

 התנגשויות  עת י'ן למנויז רייל תרתום את הטכנולוגיה של  

  ראייה   בתחום מערכות המתמחה  ,  אוטונומס הולדינגס בע"מ   חברת פורסייט  -  2021,  במאי  5נס ציונה, ישראל,  

רייל ויז'ן בע"מ,  כי  מודיעה היום  (,  FRSXת נאסד"ק ותל אביב )סימול:  ו, שמניותיה נסחרות בבורסלרכב   ממוחשבות 

לאספקת ציוד, שירותים וכח    .Hitachi Rail STS Australia Pty Ltdחתמה על הסכם עם  חברה קשורה שלה,  

  , האינגרטור Hitachi Rail STS. על פי ההסכם,  Rio Tinto Railway Networkאדם לחברת הרכבות האוסטרלית  

ל הפרויקט, תספק  הדגמ  Rio Tinto-של  לצורך  ויז'ן  רייל  של  למניעת התנגשויות  למערכת  ובחינת    ה אבטיפוס 

המערכת  ההיתכנות   של  ב.  (proof-of-concept)התפעולית  להסתכם  צפויות  מהפרויקט    265,000-ההכנסות 

אופציה   עם  לדולר,  בתמורה  נוספים  שירותים  לספק  ויז'ן  נו  133,000-לרייל  בספים.  דולר  מחזיקה  - פורסייט 

 . מההון המונפק של רייל ויז'ן 19.36%

Rio Tinto  לזיהוי    גילויהוספת יכולות    באמצעות   , התנגשויות  לגילוי   שלה  הנוכחית מערכת  ה  לשפר אתחפשת  מ

ו כגון אנשים  או בסמוך להכלי רכב סכנות פוטנציאליות,  ות  מוצלחות עשויוהדגמות  בדיקות    . ם , על פסי הרכבת 

על פי  ,  קטרים   220-כהמונה    Rio Tintoלצי הקטרים של    לספק את מערכותיה  רייל ויז'ן תתבקש להוביל לכך ש

 מחיר המערכת ותנאים נוספים טרם סוכמו. . הצדדיםעל ידי תנאים מסחריים שיקבעו  

AutoHaul®  ,  מעברי    52פתוחה עם  פסי רכבת  היא רשת  האוטונומית הראשונה בעולם,    המשא הכבד ת  ורכברשת

- כהכולל    קרונות, שמשקלם  240-שלושה קטרים ו הכוללים    ק"מ  2.5-רכבות באורך של כ  הכוללתמפלס ציבוריים,  

 טון לרכבת.  37,000

תעביר לרייל    Hitachi Rail STS -ו היה  עם זאת,    . בחינת ההיתכנות  להשלמת פרויקט ההסכם יהיה בתוקף עד  

תספק את הציוד והשירותים הנדרשים, בהתאם לתנאים עליהם הסכימו  רייל ויז'ן    המשך, והודעת    רכש הזמנת  ויז'ן  

 שני הצדדים. 

יכלול    כולל הפרויקט   והדגמות    איסוףשלושה שלבים: השלב הראשון  ואחריו שלב שני של עבודה  חיות נתונים   ,

בשלב האחרון, המערכת של רייל ויז'ן    . Rio Tintoשל    הרכבת   על קטר   רכת מעהטכנית מקדימה לקראת התקנת  

משך הפרויקט הצפוי הוא תשעה  משך כשלושה חודשים.  ילצורך תקופת הערכה שת  Rio Tintoתותקן במתקני  

. במהלך תקופת הפרויקט,  2021עון השלישי של שנת  רבב   להתבצע  חודשים, כאשר ההתקנה באתר הלקוח צפויה

 שתעמיד לרשות הפרויקט.  ייעודי רייל ויז'ן תספק שירותי התאמה, פיתוח ותמיכה באמצעות צוות

 בוחנת מערכת מתחרה של חברה אוסטרלית.  Rio Tintoנמסר כי רייל ויז'ן ל

.  הרכבות  להגברת הבטיחות בענףרייל ויז'ן הינה ספקית מובילה של טכנולוגית עיבוד תמונה קוגניטיבית מתקדמת  

זיהוי נתיבי  ( תות וא וכלי רכב   ,כגון בני אדם)הפתרונות של רייל ויז'ן מציעים גילוי וסיווג של אובייקטים או מכשולים 

 . ור תנאי תשתית, מדידת מרחק וניט(לדוגמא, גילוי מצב מסוט) רכבת 

 אודות פורסייט 

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

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



 

 

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

  הראייה". לטווח "מעבר דרכים תאונות למניעת פתרונות וכן "sight of-line-in" ממוחשבת

-תלת ותנקוד וענן חיישנים היתוך אוטומטי, כיול של מודולים כוללים פורסייט של הממוחשבת הראייה פתרונות

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

 מנת על אמת בזמן קרובה התנגשות אודות תעוהתר מספקת מובייל נט-איי של הסלולרית הפתרונות חבילת כבד.

 ותטכנולוגי שילוב ידי על העירוני במרחב הדרך משתמשי כל של הסביבתית מודעותהו בדרכים הבטיחות את לשפר

 . נתונים וניתוח מלאכותית בינה של מתקדמות

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

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

Automotive בלינקדאין . 

 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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