Race Technology tuoteuutiset - latest from Race Technology

Syys-lokakuussa Race Technology on mukana useammassa alan näyttelyssä (Köln, Novi) ja
samalla tietenkin tarjolla on tuotepäivityksiä ja mielenkiintoisia uutisia.

Sep-Oct Race Technology attends several industry exhibitions (Cologne, Novi) and thus there
are some interesting product updates and news.

Ammattikäyttöön soveltuva SPEEDBOX voidaan nyt integroida IMU (inertial motion unit)
yksikön kanssa, ja näin testauksessa voidaan ottaa huomioon myös kulkuneuvon asento ja
suunta. Tarjolla siis entistä tarkempaa mittausdataa myös tilanteissa missä kulkuneuvo muuttaa
asentoaan ja/tai GPS vastaanotto on heikkoa.

SPEEDBOX now offers an option to integrate an IMU (inertial motion unit) so that vehicle
attitude can be taken into account in vehicle testing. This improves significantly the speed
measurement accuracy where GPS reception is poor and/or the vehicle is travelling where the
gradient is changing.

Race Technologyn Analysis ohjelmistoa on taas kehitetty eteenpäin, ja uusi versio on
ladattavissa. Etenkin video ominaisuuksia on parannettu, sekä käyttöliittymää. Myös ranskan- ja
saksankieliset versiot ovat saatavilla. Pohjoismaiset (ml. suomi) kieliversiot ovat työn alla, mutta
julkaisuajankohtaa ei vielä ole määritelty.

Race Technology Analysis software has been developed further, and the new version includes
improved video functionality and some improvements of the user interface. The software is now
available also in French and German language versions.

Ariel, joka valmistaa hurjan näköistä autoa nimeltään Ariel Atom, on valinnut Race Technologyn
DL1 tiedonkeruujärjestelmän osaksi optiota. Näin ne jotka haluavat viedä omintakeisen ja hurjin
ominaisuuksin varustetun autonsa radalle voivat myös seurata sekä auton toimintaa ja omaa
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ajokykyään tarkasti ja analysoida parannuskohteita. Ariel on edelläkävijä edullisten
"superautojen" suunnittelijana, joilla ajo-ominaisuudet ja suorituskyky ovat hintaan nähden aivan
uskomattomat, ja Race Technologyn tuotteet sopivat tähän pakettiin mitä parhaiten!

Ariel, the makers of the famous Ariel Atom, have chosen to offer the Race Technology DL1 data
logger as an option to their customers. This makes taking this ultra-high performance car to the
track even more enjoyable, and helps drivers to improve their speed further. Both Ariel and
Race Technology stand for high performance at very low cost, so the partnership is indeed
mutually reinforcing!
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