Stoneridges smarta färdskrivarlösningar hjälper den europeiska
transportbranschen att följa lagstiftningen i mobilitetspaket
STOCKHOLM, Sverige — 02 september 2020 — Efter antagandet av den stora reformen av
EU:s vägtransportsektor, även känt som Mobilitetspaket I, förblir Stoneridge Inc., en ledande
designer och tillverkare av avancerade elektriska och elektroniska fordonssystem, engagerad i
att tillhandahålla toppmoderna och avancerade produkter i enlighet med lagstiftningen för en
säkrare, renare och mer rättvis transportmarknad, tack vare sin smarta färdskrivningsproduktsvit.
EU:s Mobilitetspaket består av tre etappinitiativ som syftar till att förbättra trafiksäkerheten, skapa
rättvis och konsekvent tillsyn över vägtransportsektorer, minska utsläppen och uppmuntra
innovation och digitalisering, bland andra åtgärder. Den första fasen, Mobilitetspaket I, innefattar
en tidslinje för introduktion av en ny generation av den smarta färdskrivaren 2023 och
bestämmelser om eftermontering för fordon med analoga och digitala färdskrivare. Förutsatt att
det inte förekommer några förseningar så borde de första eftermonteringsskyldigheterna
verkställas på den europeiska marknaden vid årsslutet 2024. Den nya förordningen gör även att
färdskrivare blir obligatoriska i lätta kommersiella motorfordon på över 2,5 ton och inom
internationell transport eller kustfartstillstånd från och med 2026.
Stoneridge kommer att vara redo att uppfylla sina eftermonteringsskyldigheter och arbetar aktivt
med att utveckla Smart 2 färdskrivaren i enlighet med den Europeiska Kommissionens tekniska
specifikationer som förväntas bli publicerade före september 2021. Smart 2 färdskrivaren kommer
att möjliggöra automatisk registrering av förarens position vid gränsövergångsställen och medan
de lastar och lossar.
”Mobilitetspaketet är ett positivt nästa steg mot att göra våra vägar säkrare och vår marknad
mer transparent. Med nästan fem årtionden av erfarenhet av att designa och tillverka
färdskrivare, så spelar Stoneridge en aktiv roll i att ta fram detaljerna i de kommande
specifikationerna tillsammans med DG MOVE, och utvecklar mer lättanvända system med
högre värde för alla användare”, sade Bjorn Weck, chef för färdskrivarsystem, produkthantering
på Stoneridge. ”Tillsammans med vårt professionella nätverk av importörer och distributörer så
kommer vi att hjälpa göra introduktionen av Smart 2 färdskrivaren så smidig och enkel som
möjligt för branschen.”
År 2019 lanserade bolaget sin senaste SE5000 Connekt® Smart färdskrivare med dedikerade
kortdistanskommunikation (DSRC) antenn och ny testutrustning och upplevde en kraftig
efterfrågan på marknaden. Dessutom kunde Stoneridge fortsätta att betjäna kunderna med
separata produktionslinjer för sina färdskrivare 1B SE5000 Exakt Duo2® och 1C SE5000
Connekt®, för att säkerställa oavbruten tillgång till båda produkterna.

Sedan dess har Stoneridge följt utvecklingen av mobilitetspaketet och arbetat på nästa generation
av Smarta färdskrivareoch sina andra produkter för att stödja initiativet. Som global leverantör av
fordonselektronik fortsätter bolaget att uppfylla marknadens behov för att säkerställa att förarna
fortsätter att följa lagstiftningen, vara produktiva och känna sig bekväma med den senaste
tekniken.
För mer information om Stoneridges fordonsteknik kan du besöka stoneridgeelectronics.com
och stoneridge.com.
(forts.)
Om Stoneridge, Inc.
Stoneridge, Inc. har sitt huvudkontor i Novi, Michigan (USA) och är en oberoende designer och
tillverkare av avancerade elektriska och elektroniska komponenter, moduler och system som i
första hand är avsedda för marknaderna inom bil, kommersiella fordon, motorcykel,
jordbruksfordon och terrängfordon. Stoneridges lösningar driver system för intelligenta fordon,
dramatiskt ökad bränsleeffektivitet, minskade utsläpp och förbättrad säkerhet för alla som färdas
på vägarna. Ytterligare information om Stoneridge finns på Stoneridge.com.
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