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Överallt pratas det positivt om vår färdskrivare SE5000 Exakt Duo2
SE5000 Exakt Duo2 har visat prov på sin förmåga genom att reducera åkeriernas överträdelser med
60 % i genomsnitt*, vilket har bidragit till en stor försäljningssuccé över hela Europa. Färdskrivarens
Duo-teknologi inkluderar ett flertal funktioner som nedräkning av återstående kör- & vilotid, varningar
som talar om när nästa rast eller vila måste tas samt stöd för färje/tåg-läge i realtid så att chaufförerna
lätt kan se hur länge de avbrutit vilan. SE5000 Exakt Duo2 inkluderar också ett intuitivt gränssnitt för
manuella inmatningar med valet ”vila tills nu”, vilket gör arbetsinsatsen minimal och hjälper chauffören
att komma igång med sin arbetsdag så fort som möjligt.
Utöver detta kan SE5000 Exakt Duo2 även användas tillsammans med vår smartphone-app Duo Mobile,
vilken ger chauffören ytterligare en Duo-display för ännu enklare översikt och kontroll. Appen, som är
gratis, kan laddas från Google Play och är även kompatibel med Androidbaserade smartklockor. Detta
innebär att chauffören kan förvarnas med vibrationer på handleden när han närmar sig slutet av
körtiden, något som gör det ännu lättare att behålla kontrollen samtidigt som man fokuserar på
körningen.
För chaufförer som inte är bekanta med SE5000 Exakt Duo2 finns det mängder av supportfunktioner för
färdskrivaren och apparna på vår hemsida www.SE5000Exakt.com/se. Den omfattande
träningssektionen inkluderar en väldigt användbar interaktiv simulator som täcker allt från
manuella inmatningar till utskrifter, vilken ger chaufförerna möjligheten att öva på funktionerna
framför en dator. Det finns också många videor och utskrivbara steg för steg-instruktioner som visar
olika nödvändiga moment.
Mikael Svensson, trafikansvarig på RP Frukt är en av många som upplever fördelarna med Exakt Duo2.
Han säger så här: ”Genom att förarna aktivt använder färdskrivaren som ett hjälpmedel har vi
märkt en stor reducering av överträdelser.”
Det här är vad Paul N., chaufför har att säga om färdskrivaren: ”Den är helt fantastisk, bättre än sina
förgångare och jag föredrar den framför konkurrenternas enheter.”
Mattias Johansson på RP Frukt tillägger: ”Med den nya färdskrivaren går det inte att göra fel, allt jag
behöver tänka på visas ju direkt på displayen.”
Vi på Stoneridge är stolta över att ha introducerat den första enminuts-färdskrivaren på marknaden,
som i snitt ger chaufförerna 45 minuter extra körtid per dag. Nu är vi ännu stoltare över att vi återigen
kan hjälpa åkerier att minska överträdelser och kostnader med hjälp av vår Duo-teknologi.
Åkerier kan ta del av fördelarna med SE5000 Exakt Duo2 genom att ringa Stoneridge Nordic på 08-15
44 00 eller besöka vår hemsida www.SE5000Exakt.com/se

