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Lastbil 2016 – Stoneridge visar komplett end to end lösning för färdskrivare
Besökare som söker ett smidigt system för färdskrivare behöver inte gå långt, det räcker med att
besöka Stoneridge i monter D03:53. Här visar Stoneridge ett komplett system för fjärrkopiering av
färdskrivare, den smarta SE5000 Exakt Duo2 och OPTAC3 som är ett lätthanterligt analyssystem.
Stoneridge presenterar också nya kurser för åkeriet och förare som gör att överträdelserna minskar.
Tveka inte att besöka oss för att ta del om vår kunskap om färdskrivare och analys.
Åkerier har möjligheten att prova Stoneridge populära färdskrivare SE5000 Exakt Duo2 som med dess
Duo teknologi hjälper många förare att göra rätt. Duo2 visar kör- och vilotider samt
vägarbetstidslagen i realtid vilket underlättar hanteringen av färdskrivaren och förarens körtider.
Det har visat sig att förare som använder Duo2 minskar sina överträdelser med i snitt med 60% vilket
gör att risken för en företagskontroll minskar betydligt.
“Vi är mycket stolta att SE5000 Exakt Duo2 är standardfärdskrivaren i Scania, MAN och DAF fordon i
hela Europa. Detta visar att vi levererar en produkt med riktigt bra kvalitet som slutanvändarna
föredrar framför andra.“ Martin Wennerblom, Business Unit Manager på Stoneridge Nordic säger
också. “Vi välkomnar alla våra besökare oavsett om de söker generella råd om färdskrivare eller om
de vill veta mer om våra produkter.”
Hos Stoneridge finns även möjligheten att se det senaste inom fjärrkopiering, digiDL som möjliggör
fjärrkopiering med GPRS teknologi samt även titta på våra användbara appar. Stoneridge har tagit
fram Duo Mobile som hjälper föraren att i sin telefon se hur de nästa 12 timmarnas körning kan se ut
vilket hjälper väldigt mycket i planeringen. Tacho Mobile som är ett kopieringsverktyg via telefonen
gör att kopieringen går smidigt och filerna skickas direkt dit åkeriet önskar.
Alla Stoneridge system är sammankopplade och skickar informationen till analysverktyget OPTAC3
som också pratar med andra system på marknaden. Passa på att komma förbi så demonstrerar vi
hur det funkar.
Välkomna att besöka oss i vår monter D03:53 at Lastbil 2016.

Not till redaktörer:
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