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Startspärr för färdskrivaren, smart lösning från Stoneridge
Stoneridge lanserar nu en startspärr för färdskrivare som kommer förhindra att föraren glömmer att
stoppa i sitt kort före körning. D-Ignition är som ett alkolås men kopplat till färdskrivaren där DIgnition känner av om det sitter ett förarkort i färdskrivaren eller inte. Saknas kortet i kortfack 1 så
kan föraren inte starta fordonet.
Vi tror att detta kommer förhindra många onödiga överträdelser säger Martin Wennerblom som är
affärsområdeschef på Stoneridge. Martin fortsätter; Körning utan giltigt kort är vanlig överträdelse
som också lätt stjälper åkeriet vid en företagskontroll. Med D-Ignition kan föraren inte starta
fordonet om hen inte satt i sitt kort i rätt kortfack vilket kommer garantera att föraren alltid kommer
göra rätt. Om fordonet är på verkstad kan fordonet startas genom att verkstaden knappar en
sekvens på färdskrivaren och detta låser upp startspärren vilket även föraren kan göra vid nödfall.
D-Ignition är enkelt att montera och passar för de allra flesta fordon på marknaden. Självklart
fungerar D-Ignition med alla digitala färdskrivare som finns oavsett årgång och kostnaden för en DIgnition är mindre än vad en överträdelse kostar vilket gör att investeringen blir minimal.
Startspärren kan beställas via de allra flesta verkstäder med färdskrivarackreditering i Sverige eller
direkt från Stoneridge.

Not till redaktörer:
Stoneridge Nordic AB är ett expansivt företag som jobbar med service, support och försäljning av verkstadsutrustning,
färdskrivare och analyssystem till den nordiska lastbils- och bussmarknaden. Våra kunder är allt från stora verkstadskedjor
till enskilda verkstäder samt åkerier och bussföretag.
Vår omsättning under 2016 var 35 MSEK och vi är 7 medarbetare varav 4 jobbar på vårt kontor i Frösunda, Solna.
I samma byggnad sitter även Stoneridge Electronics AB med ca 150 medarbetare. 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 $650 miljoner och ca 4,600 anställda; varav
550 arbetar på Stoneridge Electronics.
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