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A Stoneridge



• Egy $659m értékű USA multinacionális vállalat része

• A legnagyobb európai haszongépjármű gyártók beszállítója

• Független és globális módon tervez és gyárt rendszereket a haszongépjármű 

piacra

• Gyártás, design, értékesítés és vevőszolgálati támogatás világszerte

STONERIDGE A VILÁGBAN



Canton, MA

El Paso, TX

Lexington, OH

Warren, OH 

Orwell, OH

Portland, IN

Juarez, MEX

Monclova, MEX

Manaus, BRA

Campinas, BRA

Dundee, UK

Bayonne, FRA

Madrid, SPA

Rome, ITA

Stockholm, SWE

Örebro, SWE

Tallinn, EST

Pune, IND

Suzhou, CHI

Shanghai, CHI

Yokohama, JAP

Seoul, KOR

Gyártás

Design

Értékesítés & Vevőszolgálat



STONERIDGE TERMÉKEK

ADR akkumulátor 

főkapcsoló

Tükör elektronika

Központi zár

Telematikai

rendszer

Tachográf

Központi 

műszertábla

Ajtóelektronika

Átjárók

Fűtésszabályzás

ECU motorszabályzás

Sebesség érzékelők

Energia elosztó

Felépítmény 

felügyelet

Multiplex csomópont



EURÓPAI PIACI SZEGMENSEK 

ÉS A FŐ ÜGYFELEK

 Kereskedelmi Járművek (EU)
 DAF Trucks

 Daimler & EvoBus

 MAN & NeoMAN

 Scania Truck & Bus

 Volvo / Renault Truck & Bus

 Munkagépek (USA)
 Case New Holland

 Caterpillar

 John Deere

 Same Deutz-Fahr

 Volvo CE

 Személyautók (USA)
 Eberspächer

 Ford

 General Motors

 Jaguar

 Saab Automobile



STONERIDGE TACHOGRÁF ÖRÖKSÉG

1974 Az 1100-as mechanikus Tachográf gyártásának kezdete

1984   Az 1400-as elektronikus Tachográf gyártásának kezdete

1991 A 8400-as elektronikus Tachográf gyártásának kezdete

1999 A 2400-as rádióformátumú Tachográf bemutatása

2006 Az SE5000 Digitális Tachográf bemutatása



• Több, mint 5,000 képzett és feljogosított Tachográf Műhely

• A központ helye Dundee, Skócia

• Közvetlen értékesítés: • Értékesítés több, mint 40 országban
Más EU-s piacok

Közép- és Kelet Európa

Ázsia és további piacok

STONERIDGE AFTERMARKET 

SZERVIZ HÁLÓZAT

o Egyesült-
Királyság

o Franciaország
o Németország
o Spanyolország

o Olaszország
o Svédország
o Észtország



SE5000 – ELSŐ BEÉPÍTÉSES GYÁRTÓK



AZ ÚJ SE5000 EXAKT DUO2

SEGÍT CSÖKKENTENI A 

SZABÁLYSÉRTÉSEKET!



SZABÁLYSÉRTÉSKEVESEBB



KEVESEBB SZABÁLYSÉRTÉS, MÉG 

TÖBB OK, HOGY VÁLTSON!

AZ ÚJ EXAKT DUO2

• A Duo Technológiának köszönhetően Európa szerte a 

szállítmányozók 60%-os csökkenést tapasztaltak a 

szabálysértések számában

• Minimalizálja a bírságokat – a kevesebb szabálysértés 

legnagyobb előnye a kevesebb bírság

• A „panasz menedzser” – segít alacsonyan tartani a beérkező 

panaszok számát azáltal, hogy csökkenti a valószínűségét egy 

esetleges hatósági ellenőrzések számát a közúton

Minta: 108 gépjárművezető valós adatai, 180 napig követtek úgy, hogy 2012. április után 90 napig 
használtak digitális tachográfot, melyet az SE5000 Rev 7.4 vagy 7.5 követett 90 napig.



AHOL A DUO TECHNOLÓGIA 

KÜLÖNBSÉGET JELENT

• Pihenési idő (4.5 óra)

• Nincs napi pihenés az elmúlt 24 

órában

• Napi vezetés

• >3 lecsökkentett napi pihenő

• Megnövelt napi vezetési idő ( >2 

alkalom egy héten)

• Heti pihenés

• 2 heti vezetés (Max 90 óra)

• 2 heti pihenés



A Duo Technológia 

Bemutatása



MENNYI IDEIG VEZETHETEK?

Vezetési idő folytatása 4.5 óra

3 óra 30 maradt

Napi vezetési idő 9 óra

1 óra 30 maradt

Napi pihenő kezdete

23:00

1 óra vezetési idő maradtMennyivel többet vezethetek ma?

HÉTFŐ           KEDD

9h30 9h30

08:00            12:00            16:00              20:00 24:00             04:00  

Szerda
2h004h30 1h

01:30

23:00

23:30



DUO TECHNOLÓGIA – FUNKCIÓK

• Valós idejű vezetési- és pihenési idő információk, frissítések

• Információs kijelzők és hasznos figyelmeztetések

• Továbbfejlesztett Készenléti Idő üzemmód (POA - Period Of 

Availability), melynek számításának beállítását Ön adhatja meg

• Beépített Munkaidő Direktíva kalkulációk

• Valós idejű tengeri- és vasúti szállítási támogatás, hogy 

automatikusan értesítse a gépjárművezetőt az út alatt



A GÉPJÁRMŰVEZETŐ SEGÍTSÉGÉRE

• Több minőségi információt szolgáltat

• Optimalizálja a vezetési időt és útvonalat

• Figyelembe veszi a változásokat az út közben

• Csökkenti a szabálysértések számát és segíti 
betartani a szabályokat

…ÉS AZ ÜZEMELTETŐ SEGÍTSÉGÉRE

• Optimalizálja a gépjárművezetők és a járművek 
tevékenységét

• Maximalizálja a szállításokat – növeli a bevételeket

• Minimalizálja a gépjárművezetők szabálysértéseit és a 
költséges bírságokat



DUO TECHNOLÓGIA – HÁTRALÉVŐ                        

IDŐ SZÁMOLÁSA

A következő pihenő időtartama

A következő pihenőig hátralévő idő

A következő pihenő



DUO TECHNOLÓGIA – A PIHENŐBŐL 

HÁTRALÉVŐ IDŐ SZÁMOLÁSA

Aktuális tevékenység Hátralévő pihenési idő

Pihenés utáni vezetési idő



FIGYELMEZTETÉSEK

• 9 óra napi vezetési idő (elő-)figyelmeztetés
• Maximum napi vezetési idő (elő-)figyelmeztetés
• Heti vezetési idő (elő-)figyelmeztetés
• Kétheti vezetési idő (elő-)figyelmeztetés
• Napi és heti pihenőidő kezdete (elő-

figyelmeztetés)

• Kártya lejárati
figyelmeztetés

• Kártya letöltési 
figyelmeztetés

• Jármű Egység letöltési 
figyelmeztetés

• Kalibrációs
figyelmeztetés



Egyperces szabály, 
mint megtakarítás



A rendelet hatálybalépése 2011. október 1.

Újonnan regisztrált járművekre érvényes

AZ SE5000 EXAKT VOLT AZ ELSŐ, EREDETI 

„EGYPERCES SZABÁLY” TACHOGRÁF



VEZETÉSI IDŐ RÖGZÍTÉSE

• SE5000 Exakt csak a 30 mp-en túli vezetési időt 

rögzíti

• Az időkerekítés szabályai továbbra is 

érvényesek, így ha a vezetési szakasz 1 percre 

megszakad, ezt az időt munkának rögzíti



HOGYAN TAKARÍT MEG ÖNNEK IDŐT 

AZ ÚJ SZABÁLYOZÁS?

0 perc 1 perc 2 perc 3 perc 4 perc 5 perc Számított idő

Régi szabályozás 5.00 perc

10s 40s 40s

Valós idő 1.30 perc

Új szabályozás 1.00 perc



SE5000 EXAKT, AZ ELSŐ 

EGY PERCES TACHOGRÁF

• Átlagosan 45 perc vezetési időt nyertek a szállítmányozók      

egy munkanap alatt

• A befektetés a Duo2-be rövid idő alatt megtérül

• Bár törvény nem kötelez a korábbi tachográfok cseréjére, mégis 

sok flotta az SE5000 Exakt-ra váltott a vezetési időbeni 

megtakarítások miatt

• A flották ellenőrizni tudják megtakarításaikat, mielőtt         

váltanak (a Stoneridge Comparison Tool szoftverrel 

SE5000Exakt.com oldalon)



Az SE5000 Exakt Duo2

további hasznos 
funkciói



KÉZI BEVITEL

• Az SE5000 Exakt Duo2 felhasználóbarát kézi bevitelű 
interfésszel rendelkezik

• A kézi bevitelű funkciók tartalma:

• ‘Pihenés mostanáig’ funkció
• idővonal koncepció (grafikus idővonal kijelzés)
• visszalépési lehetőség
• helyi időben adatbevitel
• nyomtatás megerősítés a bevitel előtt
• nagy piktogramok



• JELADÓ VÉDELEM

– Egy második jeladó jogilag megkövetelt eszköz minden új haszongépjárműben 
2012. október 1-je óta. Ennek oka, hogy növelje a biztonságot és megelőzze a 
sebesség jel meghamisítását

• AUTOMATIKUS CÉGKÁRTYA ZÁR

– Automatikusan lezárja az adatokhoz való hozzáférést, ha első alkalommal egy 
új cégkártyát helyeznek be, hogy megakadályozzon egy esetleges kéretlen 
betekintést az Ön adataiba

• TACHOGRÁF VERZIÓ AZ INFO MENÜBEN

– Egyszerűen megtalálható az aktuális verzió a tachográf INFO menüjében

• A TECHNIKAI ADATNYOMTATÁS TARTALMAZZA A MÁSODIK 
JELFORRÁS AZONOSÍTÓIT

– Ez könnyítés a műhelyek és az hatóságok részére, hogy ellenőrizzék az 
állapotot

EXTRA FUNKCIÓK



• GÉPKOCSIVEZETŐI KÁRTYA LETÖLTÉS

– Gépjárművezetői kártya letöltés a Jármű Egységen keresztül operatív 

módban, mindezt úgy, hogy nincs szükség a cégkártyára

• KALIBRÁCIÓ ÉS ADATELEMZÉS

– A rendszám bevitele megtörténhet az első alkalommal cég üzemmódban 

anélkül, hogy szükség lenne tachográfműhelyre

• SZUPER GYORS LETÖLTÉS

– 1 perc 30 másodperc 3 hónap adatletöltés

• VEZETÉK NÉLKÜLI LETÖLTÉS

– A tachográf letölthető akár a világ bármely pontjáról távadatletöltéssel

MÉG TÖBB EXTRA FUNKCIÓ



• Gyors kártyafeldolgozás behelyezésnél és kivételkor egyaránt

• Piacvezető felhasználóbarát kezelés – intuitív menü felépítés, letisztult 
grafikus interfész, nagy piktogramok

• Jól látható szimbólumok tevékenység váltásnál – csak az aktuális 
tevékenységet mutatja

• Alapbeállítási lehetőség ‘Pihenés’ üzemmódra gyújtás levételkor 
cégkártya segítségével

• Automatikus átállás téli - nyári időszámításra

• Egyszerű nyomtatótekercs csere

• Integrált „lifetime” akkumulátor csak az órajelhez –

NINCS SZÜKSÉG CSERÉRE!

• 2 év garancia (km korlátozás nélkül)

ÉS MÉG…



Ingyenes 
okostelefon
alkalmazások 



STONERIDGE OKOSTELEFON

ALKALMAZÁS

• A Stoneridge Tacho Link megvásárlása jelentős előnyöket kínál. 

Két ingyenes alkalmazás elérhető az eszköz mellé, hogy Ön 

letölthesse a digitális tachográf adatait és valós idejű 

értesítéseket kapjon a vezetési időkről

• A Tacho Link-et a digitális tachográfhoz kell csatlakoztatni, ami 

bluetooth-on keresztül kapcsolódik Android operácós rendszerrel 

rendelkező okostelefonokra



OKOSTELEFON ALKALMAZÁSOK –

TACHO CENTER

• Segítség a flottáknak és a 

gépjárművezetőknek a digitális 

tachográf vezeték nélküli letöltésében

• Az adat e-mail által továbbítható PC-re, 

vagy közvetlenül elküldhető adatelemző 

készülékre

• Értesítéseken keresztül segíti a flottákat 

a letöltési adatok követésében

• Kompatibilis minden digitális 

tachográffal



OKOSTELEFON ALKALMAZÁSOK –

DUO MOBILE

• A gépjárművezetők munkájának és a 

szabályozások betartásának 

megkönnyítésére

• Kompatibilis az SE5000 Exakt Duo és 

a Duo2 tachográfokkal, okostelefonja

kijelzőjét a Duo második kijelzőjévé 

alakítja

• Valós idejű napi, heti és havi vezetési, 

és pihenési idő adatokat kínál, 

automatikus napi pihenőidő 

visszaszámlálással

• A gépjárművezetők könnyen 

megtervezhetik előre útjukat, így téve 

hatákonyabbá a flottákat



Kérdések?


