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Stoneridge lanserar nästa generation av verktyg för färdskrivarprogrammering
Stoneridge Electronics är stolta över att presentera det senaste Optimo-verktyget för
färdskrivarprogrammering:
Optimo2.
Efter
att
ha
lanserat
den
första
trådlösa
programmeringsplattformen fortsätter nu Stoneridge att introducera tekniskt avancerade
kvalitetslösningar för verkstadsbranschen. I arbetet med det nya verktyget samarbetade Stoneridge med
Dell för att ta fram en bra och stabil plattform som tillsammans med Optimo-programvarans alla unika
funktioner och fördelar gör andra programmeringsverktyg överflödiga.
Den nya, större pekskärmen på 10 tum är bara en av anledningarna till varför kontrollanter kommer
att uppskatta Optimo2! Verktyget har stöd för trådlös programmering och kalibrering av alla digitala
färdskrivarmodeller, inklusive den senaste VDO 2.2-versionen, utan någon extra kostnad för separata
dongelanslutningar. Vi tillhandahåller kablar för arbete med analoga färdskrivare, alternativt kan
kunder använda sina befintliga MKII-programmeringskablar. Flexibilitet är A och O – oavsett om det
gäller programmering av Andra källa till rörelse eller det inbyggda konfigurationssystemet som gör att
kontrollanten kan konfigurera Stoneridges universella färdskrivare SE5000 och VDO 1381 för
specifika fordonstyper.
Användarvänligheten är det som gör Optimo2-verktyget så oumbärligt. De förinställda programmen
Byt färdskrivare och Korsreferens gör det enkelt för kontrollanten att byta färdskrivare, eftersom
tidigare färdskrivardata läses av och används för att automatiskt konfigurera den nya skrivaren med
rätt parametrar. På så sätt sparar kontrollanten tid och risken för fel minskar. Flera hundra
översiktliga installationsguider finns inlagda i verktyget och ger personalen på verkstaden all
information de behöver. Utgångspunkten för Stoneridge har varit att underlätta för kontrollanten och
att göra arbetet i verkstaden mer effektivt. Med Optimo2 behövs inga andra kalibreringsvertyg.
Vi på Stoneridge är så nöjda med kvaliteten på vår nya produkt att den inte bara har den vanliga
ettårsgarantin med stöd från Dell, utan även ett skydd för oavsiktliga skador på pekskärmen utan
extra kostnad. För de som vill känna sig extra trygga finns även en förlängd garanti på tre år som
tillval. Optimo2 har 17 olika språkval i standardprogramvaran – ytterligare ett bevis på att det rör sig
om ett riktigt multiverktyg!
Vill du veta mer om varför Stoneridges Optimo2 är det naturliga verkstadsvalet? Ring 08 15 44 00 eller
besök: www.stoneridgenordic.se

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 $659.5 miljoner och ca 4,600 anställda; varav 1,150 arbetar på Stoneridge
Electronics.
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