O TACHOGRAFU SE5000 EXAKT DUO2
SE VŠUDE MLUVÍ V SUPERLATIVECH.

Zaznamenali jsme
neuvěřitelný úbytek v
množství přestupků, což
nám pomohlo držet se v
mezích zákona
Mark Armstrong, majitel,
ABH of Mansfield

MÉNĚ

PŘESTUPKŮ

Méně přestupků, více důvodů vybrat si Duo2.
Dopravci po celé Evropě zaznamenávají výrazný úbytek v množství
přestupků díky technologii Duo. Přezkoumali jsme data 108 řidičů při
podobných dobách řízení za 90 dnů, při použití technologie Duo a bez
ní, a zjistili jsme o 60 % méně* přestupků obecně. Přesvědčivý důkaz,
že zavedení technologie Duo pomáhá snížit množství přestupků, jichž
se dopouští firemní posádka. A právě tento reálný úbytek problémů s
předpisy se může skutečně odrazit na výsledcích vaší firmy.
Technologie Duo, kterou je vybaven náš nejnovější tachograf SE5000
Exakt Duo2, pomůže vašim řidičům neporušovat předpisy, sníží částky
zaplacené na pokutách a zbaví vás nepříjemností v pracovních dnech.

Za posledních pár let
nám množství přestupků
díky technologii Duo2
rozhodně kleslo.
Mark Hailwood, vedoucí
vozového parku,
GBA Services

*Při zavedení jedinečných obrazovek na nejnovějším modelu SE5000, na nichž se řidiči zobrazuje více informací, se přestupky zjišťovaly na vzorku reálných dat od 108
řidičů. Procházela se data za 180 dnů, přičemž 90 dnů se používaly libovolné tachografy vyrobené před dubnem 2012 a dalších 90 dnů pak tachografy SE5000 Rev 7.4
nebo 7.5. Výsledky ukázaly o 60 % méně skutečných přestupků.

Jak technologie Duo2 pomáhá omezit množství přestupků.
Naše technologie Duo pomáhá řidičům správně se rozhodovat – v
reálném čase jim na displeji tachografu podává aktuální informace
o dobách jízdy a odpočinku. Řidiči tak snadno vidí, že jim začíná
docházet čas, kdy ještě mohou řídit, a že bude třeba udělat
přestávku, aby se nedopouštěli nákladných přestupků pokaždé,
když vyjedou na silnici. Sledovaní řidiči dokázali s pomocí naší
technologie Duo redukovat překračování povolené doby řízení (4,5
hodiny) o 67 % – a výrazné zlepšení bylo vidět i u dalších
nejběžnějších přestupků.

Snižte množství pokut na minimum.
Největší výhodou, kterou omezení množství přestupků přináší, je
samozřejmě skutečnost, že se vyhnete zbytečným pokutám. Pokuty
se časem snadno nastřádají a vaši firmu to stojí drahocenný kapitál.
Pokud však pomocí tachografu SE5000 Exakt Duo2 docílíte tohoto
výrazného omezení přestupků, tyto náklady, jimž lze předejít, rázem
snížíte.

Řidiči, kteří dodržují předpisy, jsou efektivní řidiči.
Pokud vám řidiči páchají přestupky, mohou se vaše vozidla dostat do
hledáčku úřadů, čímž se zvyšuje pravděpodobnost, že vaše řidiče
budou stavět hlídky. Rychlost vašich vozidel se zpomalí a vy budete
přicházet o drahocenný čas. Zavedete-li ale ve vozovém parku
technologii Duo2, kterou je vybaven tachograf Exakt Duo2, dokážete
množství přestupků omezit na minimum. Nižší bude i vaše známka
coby rizikového dopravce a vaše vozidla se tím na cestě nebudou
zdržovat.

Je naprosto famózní,
svoje předchůdce prostě
strčila do kapsy. Před
jednotkami
konkurenčních firem jí
dávám přednost.
Paul N., řidič

Tyhle
jednotky na nás
udělaly takový dojem, že
uvažujeme o výměně za tyto
skvělé jednotky i ve zbytku
celého vozového parku.
Roger Mead, vedoucí pro
oblast dodržování
dopravních předpisů, BM
Tankering Ltd

Jak technologie Duo2 pomáhá.
Více informací o konkrétních přestupcích, jimiž můžete předejít pomocí technologie Duo a tachografu
SE5000 Exakt Duo2, a o tom, jak se to projeví na výsledcích vaší firmy, naleznete na stránkách
SE5000Exakt.com

