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Stoneridge visar ny färdskrivare på Lastbil 2014
Stoneridge återvänder till årets upplaga av Elmia Lastbil för att visa sina smartaste färdskrivarlösning
någonsin. Besökare bör inte missa att se den nyaste digitala färdskrivaren på marknaden, SE5000 Exakt
Duo2, OPTAC3 färdskrivaranalysprogram och mycket mer.
Stoneridge frågade alla sina kunder - vare sig det handlade om verkstäder, transportchefer eller förare
– vad de ville få ut en ny färdskrivare för att hjälpa dem i sitt dagliga arbete. Besökare på mässan har nu
själva chansen att se slutprodukten i monter D03:33. Förutom de redan existerande funktionerna som
”enminutsregeln” och realtidsuppdateringar och nedräkningar för kör- och vilotider har nu den nya
SE5000 Exakt Duo2 flera nya förbättringar. Förare som utför mycket arbete som inte är aktiv körning
kan nu dra nytta av en ny skärmvy som visar beräkningar enligt vägarbetstidslagen. Detta hjälper
förarna att hålla reda på precis hur länge de har arbetat och bidrar på så vis till att minska risken för
överträdelser och dyra böter för åkeriet. SE5000 Exakt Duo2 inkluderar även realtidskalkyleringar för
tåg- och färjeläget.
Verkstäder kan se fram emot att upptäcka Optimo, den senaste generationens verktyg för att
programmera och kalibrera färdskrivare och att få lära sig hur den trådlöst integrerar med
Bromsprovare eller Rullande Landsväg.
Andra höjdpunkter inkluderar Tacho Link Bluetooth dongle som fungerar tillsammans med två gratis
färdskrivarappar – Duo Mobil-appen visar realtidsuppdateringar på androida smartphones och med
Tacho Center-appen kan du ladda ner din digitala färdskrivardata trådlöst. Stoneridge kommer också
finnas där för att diskutera vilka analysbehov företag kan ha och för att se hur OPTAC3-programmet
kan hjälpa dem att hålla koll på hur deras förare presterar.
För att få veta mer, besök Stoneridge i monter D03:33 På Lastbil 2014.
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elektronikkomponenter, moduler och system. Vi är kända för att utveckla innovativa och pålitliga produkter så
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