
REDRIVE SYSTEM ELEKTRONICZNEGO
POMIARU CZASU PRZEJAZDU
Dokładne urządzenie do pomiaru przejazdów. Odpowiedź na Twoje
potrzeby. – urządzenie wspierające rozwój pasji i umiejętności entuzjastów
amatorskich sportów motorowych.

Połączenie aplikacji mobilnej oraz urządzenia GPS.
Po wielu testach i na bazie opinii amatorów sportów motorowych stworzono produkt, który pozwala:

mierzyć osiągnięcia
analizować błędy
wyciągać wnioski płynące z każdego przejazdu

 
Funkcje urządzenia
Użytkownicy ReDrive GPS stosują go głównie na torach w celu analizy swoich przejazdów oraz eliminacji błędów z jazdy.
Dzięki dokładnemu systemowi pomiaru prędkości, położenia i przewyższenia wyciągają wnioski pomagające doskonalić
umiejętności.
Redrive GPS sprawdza się doskonale do analizy własnej jazdy (VMAX, przyśpieszenia, hamowania). Możesz też
rywalizować ze znajomymi, kto szybciej pokona konkretny odcinek na torze!
Co Cię ogranicza? Tylko Twoje pomysły na to, jak go wykorzystać!
Pomiar przyśpieszenia w zakresach

Od 0-100 km/h
Od 100-200 km/h
Od 0-200 km/h
W dowolnym zakresie zdefiniowanym przez użytkownika

Pomiar hamowania w zakresach

Od 100 do 0 km/h
Od 200 do 0 km/h
Od 200 do 100 km/h
W dowolnym zakresie zdefiniowanym przez użytkownika

Przyśpieszenie i hamowanie

0-100-0 km/h
0-200-0 km/h



W dowolnym zakresie zdefiniowanym przez użytkownika

Pomiar w określonym dystansie

1/4 mili
1/2 mili
1 mila

Pomiar czasu na Trasach

Trasy są dzielone na odcinki oraz na trasy zamknięte czyli tzw. „Lap timing”.
Trasy/odcinki można zaimportować od znajomych za pomocą aplikacji lub stworzyć samemu na dwa sposoby:
ręczny oraz automatyczny (przejeżdżamy damy trasę, wcześniej wybierając opcję „Nagraj trasę”)
Na jednej trasie można rywalizować ze znajomymi oraz uczestniczyć w rankingu (w czasie rzeczywistym
wszystkie wyniki są aktualizowane i pokazują kolejno TOP100 najlepszych osób)

Nagrywanie trasy

Nagrywanie podczas przejazdu
Rysowanie na mapie
Wskazanie miejsca startu i stopu

Wybór trasy

Trasa automatycznie uruchamiana w tle
Trasa wybierana ręcznie (start lotny)
Trasa wybierana ręcznie (start z miejsca)

Analiza na trasie

Analiza zakrętów
Analiza prostych
Analiza prędkości
Zmiany przewyższeń
Time split (rozbicie czasów)
Odtworzenie całej trasy na Smartphone

Rywalizacja na trasie
ReDrive umożliwia rywalizowanie ze znajomymi na udostępnionych trasach. Po dodaniu trasy do ulubionych nie trzeba
pamiętać o uruchamianiu aplikacji – wystarczy przejechać z urządzeniem na trasie.
Historia przejazdów
Cała historia przejazdów jest zapisywana na urządzeniu oraz po zalogowaniu na zabezpieczonym serwerze.
Personalizacja aplikacji

Aplikacja posiada szereg dostępnych skórek, dzięki którym wygląd aplikacji każdy może dostosować do swoich
preferencji
W aplikacji można wybrać interesujące nas jednostki miar (Imperial/Metric)
Aplikacja umożliwia wgrywanie własnego awatara oraz dodanie swojego opisu oraz opisu pojazdu.

Parametry techniczne:

GPS o częstotliwości 20Hz
Czas pracy na baterii – 8h
Bluetooth 4.0 LE
Czytnik kart pamięci MicroSD
Wyświetlacz OLED
Złącze antenowe GPS typu SMA
Kompatybilny z iOS oraz Android

Zawartość zestawu ReDrive:

Urządzenie GPS ReDrive



Antena GPS
Naklejka ochronna pod GPS
Kabel USB
Uchwyt urządzenia
Ekologiczne opakowanie
Naklejki ReDrive

Aplikację możesz pobrać z bezpiecznych źródeł.

           

Wideo tutoriale

Łączenie urządzenia z telefonem
Pokonywanie trasy - start lotny
Funkcja mierzenia przyspieszenia 0-100

Opis producenta

Samodoskonalenie i dążenie do ciągle lepszych wyników to coś, co charakteryzuje ludzi ambitnych. Są to też cechy, bez
których nigdy nie zostaniesz profesjonalistą, w żadnym fachu i sporcie. Tak samo jest w motoryzacji: niezależnie od
tego, czy kochasz rajdy samochodowe, wyścigi motocyklowe lub inny motosport?
Rywalizacja kierowców to coś więcej niż sport – to uzależnienie od adrenaliny, od prędkości, od ryku silnika. MUSISZ
ciągle walczyć z czasem, liczy się każde okrążenie, każdy przejazd. Przede wszystkim liczy się czas – a właściwie walka
z nim.

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.fss.redrive
https://itunes.apple.com/us/app/redrive/id1223886192
https://itunes.apple.com/us/app/redrive/id1223886192
https://www.youtube.com/watch?v=TZVAe08vS2A
https://www.youtube.com/watch?v=ok1neBCDseQ
https://www.youtube.com/watch?v=6eHgZ8qZZFE

