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Stoneridges ny färdskrivare, byggd efter kundens behov
Idag presenterade Stoneridge sin nya färdskrivare - SE5000 Exakt Duo2 den smartaste färdskrivaren hittills.
SE5000 Exakt Duo2 erbjuder beräkningar enligt vägarbetstidslagen, avancerade inställningar för
tillgänglighet, realtidkalkyleringar för färja- & tåg-läget samt många fler användbara funktioner.
Utöver de nuvarande fördelarna som uppdateringar i realtid och nedräkningar av kör- och vilotider
kommer SE5000 Exakt Duo2 utrustad med en mängd nya funktioner. Till följd av efterfrågan från åkerier
har Stoneridge inkluderat beräkningar enligt vägarbetstidslagen i vår Duo-teknologi. Förare som
utför mycket arbete som inte är aktiv körning kan nu glädjas åt en ny skärmvy som visar den dagliga och
veckovisa arbetstiden och även varnar när den närmar sig gränserna. 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.
Victoria Tramma, marknadschef på Stoneridge, förklarar: “Våra kunder, vare sig de är förare,
transportledare eller färdskrivarkontrollanter, har alla haft inflytande över vilka funktioner den nya
SE5000 Exakt Duo2 har utrustats med.” “Samtliga funktioner har skräddarsytts efter våra kunders behov
och hjälper dem att planera sina arbetsveckor mer effektivt.”
En annan mycket efterfrågad funktion som Stoneridge har lagt till är realtidsberäkning av kör-och
vilotid med hänsyn till avbrott för att köra på färja eller tåg. SE5000 Exakt Duo2 visar nu, med hjälp av
Duo-teknologin, i realtid vad som händer med kör- och vilotiden under resa med färja eller tåg, vilket
kommer att ge en rättvis bild av deras återstående kör- eller vilotid.
En rad förbättringar av användargränssnittet har gjorts för att spara tid och göra arbetet lättare i
allmänhet: Automatiskt företagslås kommer att automatiskt låsa data första gången ett nytt
företagskort sätts in samt produktversion kan nu lätt kan hittas i färdskrivarens INFO-meny.
Kontrollmyndigheter och verkstäder har efterfrågat status för andra källan till rörelse på den
tekniska utskriften – detta har nu också lagts till.
För mer information om hur SE5000 Exakt Duo2 kan skapa mervärde för åkerinäringen besök oss på:
www.SE5000Exakt.com/se

Not till redaktörer:
Stoneridge Electronics är en del av Stoneridge Group, 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
Group har en årsomsättning på ca $947 miljoner och ca 9,300 anställda; varav 1,140 arbetar på Stoneridge
Electronics.
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