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Nu har vi tillverkat en miljon SE5000 digitala färdskrivare
Redan 2006 tillverkades och levererade den första SE5000. Världen såg mycket annorlunda ut då
jämfört med idag. Facebook hade precis startat och den första iphonen kom ut senare samma år.
Stoneridge kan nu i 2017 stolt meddela att vi tillverkat 1 miljon digitala färdskrivare i vår
Örebrofabrik. Den lyckliga kunden kommer bli en DAF ägare då vi levererade just denna SE5000 till
DAF’s fabrik i Holland för att där byggas in i en ny lastbil. Kanske det blir en svensk åkare som får just
denna SE5000?
Under alla dessa år har det hänt mycket med SE5000 färdskrivaren som fått många nya användbara
funktioner. Några som vi särskilt nämner är att vi var först med enminutsregeln och vårt
förarstödssystem DDS, ”Driver Decision Support” som automatiskt räknar ut kör- och vilotiden samt
även vägarbetstidslagen. Det visar sig att kunder som använder dessa smarta funktioner har 60%
färre överträdelser än andra.
Nu för tiden väljer de allra flesta också att fjärrkopiera sitt förarkort och sin färdskrivare vilket är en
populär tjänst som Stoneridge erbjuder. Denna funktion finns redan inbyggd i alla SE5000
färdskrivare sedan 2010 vilket gör investeringen minimal.
Nu ser vi på Stoneridge fram emot att fortsätta tillverkningen i Örebro och leverera ut ännu fler
färdskrivare samtidigt som vi håller på att utveckla nästa generation 1C färdskrivare i Solna. Om det
kommer vi återkomma med under kommande år i god tid innan nya regelverket träder i kraft 2019.
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SE5000 Exakt Duo2
Not till redaktörer:
Stoneridge Electronics är en del av Stoneridge Inc., en ledande designer och tillverkare av avancerade
elektronikkomponenter, moduler och system. Vi är kända för att utveckla innovativa och pålitliga
produkter så som instrumentpaneler, färdskrivare, telematiksystem och säkerhetssystem för
fordonsindustrin. Stoneridge Inc. har en årsomsättning på ca $650 miljoner och ca 4,600 anställda;
varav 550 arbetar på Stoneridge Electronics.
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