Vehicle Management System (VMS)
HALLITSE NOPEUTTASI,
HALLITSE KUSTANNUKSIASI.
Sturdy VMS:än asentaminen takaa suurimmat säästöt
huippunopeuden, kierroslukumäärän ja kiihtyvyyden
säädettävillä asetuksilla. Ajoneuvojesi kuljettajista
tulee taloudellisia, huoltotietoisia, polttoainetehokkaita
ja turvallisia. Suojele yrityskuvaasi Sturdy VMS:llä.

+

YHTEENSOPIVUUS AJONEUVOJEN KANSSA

VMS voidaan asentaa melkein kaikkiin ajoneuvoihin
tarjotakseen kustannuksia alentavia ja turvallisuutta
parantavia etuja. Aikaa kestävä turvallisella
tietokonepohjaisella säädettävyydellä ja
laiteohjelmiston päivitysmahdollisuudella.

+

+

VMS pitää yllä jatkuvasti alennettua nopeutta ja
kiihtyvyyttä ajattaessa. Näin voidaan merkittävästi
vähentää saastepäästöjä.

+

+
MUOKATTAVA MOOTTORIN NOPEUSSÄÄTÖ

KIIHDYTYKSEN SÄÄTÖ

VMS voidaan ohjelmoida rajoittamaan kiihtyvyyttä ja
vähentämään kustannuksia kasvattavaa
aggressiivista ajamista. PC:llä säädettävät
kiihtyvyystasot tasapainottavat ajoneuvon
suorituskyvyn ja samalla maksimoi säästöt.

+

PEUKALOINNIN KESTÄVÄ

VMS:än ominaisuuksiin kuuluu kaasutuksen
vähentäminen (veltto kotitila) peukaloituna.

NOPEA TUOTTO SIJOITUKSELLE

VMS voi auttaa merkittävien polttoaine-, huolto- ja
ympäristöhyötyjen saavuttamisessa. Pikaisen
asennuksen ja kilpailullisen hinnoittelun takia VMS:än
asennus maksaa itsensä takaisin nopeasti.

VMS mahdollistaa usean muokattavan kierrosrajan
asettamisen varmistaen taloudellisen vaihteiden
vaihdon.

+

TIETURVALLISUUS/HUOLELLISUUSVELVOLLISUUS

VMS:än huippunopeuden rajoitus avustaa
tieturvallisuuden ja huolellisuusvelvollisuuden
vaatimusten täyttämisessä. Ylimääräisellä
kiihtyvyyden säädöllä on positiivinen vaikutus
asiattomaan nopeuteen ja parantaa
työntekijöidesi ajostandardeja.

MUKAUSTUVA, DYNAAMINEN AJONEUVON
NOPEUDENSÄÄTÖ

VMS seuraa jatkuvasti suorituskykyä ja aktiivisesti
mukautuu tieolosuhteisiin ja ajoneuvon painoon.
Tarkka ja sulava hallinta huippunopeuden
säädettävyydellä 1 MPH -askelissa.

+

YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

+

KUMOAMISASETUKSET

VMS:ään sisältyy säädettävät kumoamisasetukset,
kuten kaasupolkimen tuplapainallus tai painaminen
pohjaan. VMS voidaan asettaa menemään pois
päältä automaattisesti tai sallimaan toisen
korkeamman säädettävän nopeusasetuksen, kun
sille annetaan signaali, kuten ajoneuvon hätävalot.

THE ULTIMATE ON-BOARD FLEET MANAGER

Sturdy-etu
•
•
•

40 v. kokemus nopeudensäädössä ja yli 800
000 asennusta maailmanlaajuisesti
Tarjolla nopea joustava maanlaajuinen
sovitus
Erinomainen tuotetuki

•
•
•

Valmistettua Yhdysvalloissa standardien
TS 16949 ja ISO 9001:2008 mukaisesti
Asiakaskeskeinen lähestymistapa
3 vuoden rajoitettu takuu

+

HELPPO ASENNUS

Tekniset tiedot
•
•
•

+

SÄHKÖLIITÄNTÄ

•
•
•
•

+

Koko - 134.4mm P x 130.3mm L x 42.3mm K
(5.29” P x 5.13” L x 1.67” K)
Paino - 272.16 grammaa / 9.6 unssia
Rakenne - lasitäytteinen nailon

12 tai 24 Volt DC
Polariteetti- ja ylijännitesuojaus
Teho - 50mW (valmiustila,
tyypillinen), 8W (toiminnassa, tyypil.)
Nopeussignaali dataväylän tai analogisen
sisääntulon välityksellä
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VAATIMUSTENMUKAISUUS

Täyttää sekä YK- ja EU-standardit Hyväksytty
Yhdistyneiden Kansakuntien
ajoneuvomääräysten mukaisesti: UN 10 koskien
sähkömagneettista yhteensopivuutta ja UN 89
koskien nopeudenrajoituslaitteita.
Vaatimustenmukaisuuden hyväksyntä Euroopan
talouskomissiolta (ECE) EU-sertifikaatin E11 10R04856 mukaisesti
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DISTRIBUTED BY:

YMPÄRISTÖKESTÄVYYS

•
•

Toimintalämpötila -40°C - 85°C (-40°F
-185°F)
IP 67 -suojaus
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