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Reducera dina överträdelser med 60 % genom Duo-teknologi från Stoneridge
Kunder till Stoneridge har fått en genomsnittlig minskning av överträdelser med 60 % tack vare Duoteknologin i den digitala färdskrivaren SE5000 Exakt Duo2.
För förare att alltid ha full kontroll på kör- och vilotider samt vägarbetstidslagen är ingen liten bedrift.
Det är inte alltid något som kommer högst upp agendan när man har allt annat att koncentrera sig på.
Stoneridge har förstått detta och försöker åtgärda detta problem genom Duo-teknologin i sin
färdskrivare, ett smidigt verktyg som i realtid förser förarna med information om deras nuvarande
situation, vilket inkluderar nedräkning av kör- och vilotider, samt andra värdefula varningar när
körtiden närmar sig sina begränsningar. Detta verktyg hjälper förare att optimera sin tid på vägen och
att anpassa sig till eventuella förändringar, samt att hålla sig inom lagen tillåtna gränser och undvika
onödiga böter.
Undersökning av verklig kördata visar att dessa unika Duo-displayerna har reducerat överträdelser
med så mycket som ett genomsnitt av 60%* över alla typer av överträdelser. Detta hjälper så klart
åkerier att hålla nere kostnader genom att undvika onödiga böter och sanktionsavgifter. Färre
överträdelser hjälper också att myndigheterna inte ska bli negativt inställda till åkeriet. Att slippa
spendera kostsam tid vid vägkontroller gör SE5000 Exakt Duo2 färdskrivare till ett bra hjälpmedel för
ett effektivt åkeri.
En glad åkare, Mark Armstrong från ABH I Mansfield, förklarade för oss; ”Färdskrivaren gör det hårda
arbetet för förarna samtidigt som den hjälper dem att vara mer uppmärksamma och vi har sett en
fantastisk reducering i överträdelser då den hjälper oss att hålla oss inom lagens råmärken.”
För mer information om hur SE5000 Exakt Duo2 hjälper åkerier besök: www.SE5000Exakt.com/se
* Genom att implementera unika displayer i den senaste SE5000 för att ge föraren mer information, har analys av
data från 108 förare under 180 dagar, med färdskrivare tillverkade innan april 2012 i 90 dagar, och med SE5000
rev 7.4 eller 7.5 i 90 dagar, visat att överträdelser har minskat med 60%.
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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