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Nytt verkstadsverktyg från Stoneridge tar färdskrivararbetet in i framtiden
Stoneridge släpper nu sin nya verkstadsplattform Optimo som för alltid kommer förändra
arbetet med färdskrivare. Optimo är ett lättanvänt och intuitivt verktyg som gör att
installationen och kalibreringen av färdskrivare blir enkelt. Kontrollanterna och
verkstadspersonalens arbete kommer att bli säkrare genom att metoderna hur man arbetar
med färdskrivare är inbyggt i plattformen vilket i sin tur leder till effektivare arbete med högre
kvalitet.
Stoneridge har en lång erfarenhet av att skapa bra verkstadsutrustning inom
färdskrivarområdet vilket än en gång visas genom lanseringen av Optimo, framtidens
verkstadsplattform. Nuvarande verktyg heter MKII programmer och används av merparten av
Sveriges och Europas verkstäder. Det som kännetecknat MKII är att det är enkelt att
hantera, robust och pålitligt. Alla dessa historiskt positiva egenskaper är inbyggda i Optimo,
samt att plattformen som har en 8” skärm är uppgraderingsbar för nya framtida funktioner.
Redan nu är de första riktigt användbara applikationer/funktionerna på plats, de beskrivs
nedan.
Optimo har trådlösa donglar som fungerar med de moderna analoga och digitala
färdskrivarna och tar bort behovet av sladdar som lätt kan komma i vägen under en
färdskrivarkontroll, allt för att underlätta arbetet för installatören.
Tacho Swap är en applikation som sparar tid när ett byte av färdskrivare görs. Denna unika
funktion fungerar så att den kopierar den relevanta informationen från den gamla
färdskrivaren till den nya helt automatiskt. Tidigare behövde kontrollanten skriva upp
informationen vilket tog tid och lätt blev fel. Skulle Optimo slås av under tiden så är alltid den
senaste datan sparad för att underlätta fortsatta arbetet.
När våra kunder önskade vad Optimo skulle innehålla kom den smidiga och användbara
SE5000 konfigurationsstationen högt upp på önskelistan. Med denna applikation kan
SE5000 KRM programmeras till att passa vilket lastbils- och bussfabrikat som helst. Som
verkstäderna redan upptäckt minskar lagerkostnaderna för färdskrivare alldeles avsevärt
med Stoneridge smarta lösning.
För att underlätta installationen av fordon som är nya för verkstaden finns det redan från start
mer än 270 olika applikationsblad inbyggt som guidar installatören i arbetet av dessa
fordon. Detta skapar både trygghet och bygger in kvalitet i installationsprocessen.
Installationsbladen uppdateras och adderas ständigt.
För att byta ut en färdskrivare från ett annat fabrikat till Stoneridge används
korsreferenslistan som innehåller färdskrivartyp och sensor som skall användas just vid
detta byte. På så sätt går bytet smidigt och installatören vet vad som skall beställas hem.
Optimo har även inbyggd generator för induktiva rörelsegivare för att kunna kontrollera
funktionen av sensorn vid en kontroll. Här reduceras felsökningstiden till ett minimum som
gör arbetet smidigare och kunden nöjdare.

Inbyggt i Optimo finns också möjligheten att lagra egna pdf dokument för verkstadens eget
referensbibliotek som manualer eller andra instruktioner.
Välkommen in i framtidens färdskrivarverkstad, välkommen till Optimo.
För att få reda på mer eller boka ett besök för demonstration, kontakta Stoneridge Nordic på
08-154400 eller info@stoneridgenordic.se
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