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Termo papir Stoneridge  
Originalni termo papir v rolicah za digitalne in pametne tahografe

Stoneridge termo papir za tahografe je bil posebej razvit za uporabo v vozilih. 
Posebna površinska obdelava zagotavlja odlično čitljivost in vzdržljivost tudi pri večjih 
temperaturnih nihanjih. Certificiran je za vse odobrene tipe trenutno razpoložljivih 
digitalnih in pametnih tahografov in streza trenutni zakonodaji. Paket vsebuje tri rolice, 
posamično pakirane v zaščitni foliji.

Številke tipske odobritve  
za digitalne in pametne tahografe:
Siemens VDO DTCO 1381 e1 84
Actia SmarTach STD e2 25
Actia SmarTach  ADR e2 29
Actia SmarTach  STD II e2 30
Stoneridge SE 5000 e5 0002
Efkon EFAS-3 in višje e1 200

6,60
+DDV

Taho Center
Andrej Vodenik s.p.
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Odobrena delavnica  
za tahografe
Gaji 44
SI-3000 Celje

051 415 276 
info@tahocenter.si

tahocenter.si 

 Glavne prednosti termo papirja Stoneridge so odlična čitljivost, 
vzdržljivost pri večjih temperaturnih nihanjih, trajnost in certifikat 
za uporabo v vseh razpoložljivih digitalnih in pametnih tahografih. 
Posamično pakiranje rolic v folijo ščiti papir pred svetlobo in vlago.
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Termo papir Original VDO 
Originalni termo papir v rolicah za digitalne in pametne tahografe

Original VDO termo papir za tahografe je bil posebej razvit za uporabo v vozilih. 
Posebna površinska obdelava zagotavlja odlično čitljivost in vzdržljivost tudi pri večjih 
temperaturnih nihanjih. Certificiran je za vse odobrene tipe trenutno razpoložljivih 
digitalnih in pametnih tahografov in streza trenutni zakonodaji. Paket vsebuje tri rolice.

Številke tipske odobritve  
za digitalne in pametne tahografe:
Siemens VDO DTCO 1381 e1 84
Actia SmarTach STD e2 25
Actia SmarTach  ADR e2 29
Actia SmarTach  STD II e2 30
Stoneridge SE 5000 e5 0002
Efkon EFAS-3 in višje e1 200

11,99
+DDV

Taho Center
Andrej Vodenik s.p.
Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Odobrena delavnica  
za tahografe
Gaji 44
SI-3000 Celje

051 415 276 
info@tahocenter.si

tahocenter.si 

 Glavne prednosti termo papirja Original VDO so odlična čitljivost, 
vzdržljivost tudi pri večjih temperaturnih nihanjih, trajnost izpisa 
in certifikat za uporabo v vseh razpoložljivih digitalnih in pametnih 
tahografih. Posamično pakiranje rolic v folijo ščiti papir pred 
svetlobo in vlago.


