
 Vaš stari tahograf 
katerekoli znamke je 
pri nas vreden 100 €.  
Podarimo vam jih 
kot dobropis za 
nakup najboljšega - 
Stoneridge SE5000 
Exakt Duo2!
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Akcija staro za NOVO 
Stoneridge SE5000 Exakt Duo2 po ugodnejši ceni          

550,00
+DDV

650,00

Če želite svoj stari analogni ali digitalni tahograf 
katerekoli znamke zamenjati z novim tahografom 
SE5000 Exakt Duo2, vam ob menjavi priznamo 
dobropis v vrednosti 100 evrov.

Izkoristite prednosti 1-minutne regulacije po 
(ES) Uredbi št. 1266/2009 in dnevno pridobite 
povprečno kar 45 minut dodatnega časa vožnje 
voznika (rezultati so odvisni od lastnosti vožnje).



Funkcija “Pravilo ene minute” zagotavlja do 45 minut povprečnega prihranka časa vožnje na voznika na dan*

Odštevanje časa vožnje in počitka v skladu z zakonodajo o omejenem času vožnje**

Napreden način obdobja razpoložljivosti

Izboljšano obveščanje voznikov na podlagi izračunov po Direktivi o določenih vidikih organizacije delovnega časa**

Podpora za trajekte in vlake v realnem času

Samodejno zaklepanje zaščiti podatke podjetja pred nepooblaščenimi vpogledi.

Optimizira delo voznika in izboljša izkoristek vozila.

Podpira drugi vir gibanja, ki je od 1. oktobra 2012 obvezen za vsa nova vozila.

Funkcija “Počitek do zdaj” v ročnih vnosih

Enostavni, intuitivni ročni vnosi

Možnost prenosa podatkov na daljavo

Izredno hitri prenosi – le 1 minuta in 30 sekund za prenos treh mesecev

Vodilni na trgu pri zagotavljanju enostavne uporabe – intuitivna struktura menija, razumljiv grafični vmesnik z velikimi piktogrami

Brezplačna spletna orodja za usposabljanje

Večji simboli pri spremembi aktivnosti – prikaže se le tista aktivnost, ki jo spremenite.

S pomočjo kartice podjetja nastavite privzeto na “Počitek” tudi, ko je ključ v položaju za izklop.

Samodejni preklop na poletni čas

Preprost polnilni sistem za zvitke papirja

Življenjska doba notranje baterije – baterije ni treba zamenjati

Hitra obdelava kartice pri vstavljanju/odstranjevanju

Dveletna garancija neomejene kilometrine

Značilnosti in prednosti SE5000 Exakt Duo2 

* Povprečno – rezultati so odvisni od načina vožnje.   ** Zagotavlja napotke v skladu z uredbo 561/2006 & 2002/15/EC.

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 d.o.o.

Kidričeva ulica 25
SI-3000 Celje

Delavnica za tahografe

Gaji 44
SI-3000 Celje

tahocenter.si 

info@tahocenter.si
051 415 276 


