
 Glavne prednosti tahografa SE5000 Exact Duo2 so spremljanje 
poteka vožnje in optimizacija časa, ki ga voznik preživi na cesti, 
široka podpora za različne načine vožnje, prihranek časa z uporabo 
Pravila ene minute, možnost praktičnega upravljanja s pametnim 
telefonom in 2-letna garancija brez omejitve kilometrov.

t
a

h
o

g
r

a
f

i

SE5000 Exakt Duo2 
digitalni tahograf, zasnovan po vaših potrebah 

565,00
+DDV

Primeri zaslonov Duo

Čas preostanka vožnje 
Zaslon za Čas preostanka vožnje upošteva čas neprekinjene vožnje 
(4 ure 30 minut), dnevni čas vožnje (9 ali 10 ur), tedenski čas vožnje 
(56 ur) in dvotedenski čas vožnje (90 ur).

Prikaz na levi: Ostaja še 3 ure in 50 minut časa vožnje (trenutna 
aktivnost) do trenutka, ko se mora voznik ustaviti in počivati 9 ur.

Maksimalni preostali čas vožnje
pred naslednjim odmorom

Zahtevana je vrsta
naslednjega odmora

Trenutna aktivnost Minimalen čas počitka  
pred nadaljevanjem vožnje

Trenutna
aktivnost

Naslednja
aktivnost

Trenutna aktivnost
sovoznika

Razpoložljivi čas vožnje  
po tem odmoru/času počitka

Preostali časa počitka, preden 
lahko nadaljujete z vožnjo

Označuje, da so prikazane  
informacije o vozniku

Dnevni
delovni čas

Čas delovnih odmorov Tedenski delovni čas

Čas vožnje od
zadnjega počitka

Čas do konca počitka 
Zaslon za Čas do konca počitka upošteva odmore  
(45 minut ali 15+30 minut), dnevni počitek (9, 11 ali 3+9 ur)  
in tedenski počitek (45 ali 24 ur).

Prikaz na levi: Voznik mora počivati (trenutna aktivnost) še nadaljnjih 
45 minut, preden lahko vozi 4 ure in 30 minut.

Izračuni delovnega časa 
Na prikazu delovnega časa so na voljo podatki, izračunani po  
Direktivi o določenih vidikih organizacije delovnega časa, ki  
voznika obveščajo o delovnem času od zadnjega odmora, dnevnem 
delovnem času in času odmora ter tedenskem delovnem času.

Opozorila
Opozorila in predopozorila vozniku posredujejo pomembne 
informacije o vožnji in počitku

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 


