
Tachográf- és sofőrkártya 
letöltő készülék

Tacho2Safe

Be lehet állítani a letöltési időszakokat 

(mettől meddig kérem a letöltést).

Gyorsabb kártyaletöltés.

Automatikusan felismeri a számítógép, nem 

kell telepítened semmit.

Egyszerű és felhasználóbarát. Könnyen 

átlátható és világos menü.

 USB-ről feltölthető akku-elem (Ni-MH 

újratölthető akkumulátor-elem használata 

esetén).

4 GB tárhely a kb. 12.000 letöltés számára.

Nagyon hosszú az elem élettartama (több, 

mint 500 kártyaletöltésre elég).

Magyar nyelvű menü.

Figyelmeztet a következő tachográf- és 

kártyaletöltés elvégzésére.

Egyaránt használható a néhány sofőrrel 
dolgozó kisebb fuvarozó vállalkozásoknál, 
a közepes flottával rendelkező cégeknél, 
valamint a nagyobb járműparkkal 
rendelkező vállalkozásoknál is.

Nagyon elterjedt eszköz, kompatibilis 
bármilyen tachográffal. Tökéletesen 
együttműködik a TachografGURU 
tachográfkiértékelő programmal. 

A Tacho2Safe a legmodernebb és egyben 
a legegyszerűbben kezelhető tachográf 
letöltő készülék. 

A letöltött adatok automatikusan a 
Tacho2Safe memóriájába kerülnek.

Egyesíti magában mindkét funkciót: 
letölthető vele a járművek fedélzeti 
egysége és a sofőrkártyák is. 

Letölti a legújabb típusú (2. generációs) 
digitális tachográfokat is. 

Főbb jellemzők

TachografGURU



Nagyon egyszerű kezelés a 4 érintőgomb segítségével. A letöltő csomag tartalmazza a kábeleket a tachográfból (jármű fedélzeti egység)
történő letöltéshez, valamint a számítógéppel vagy laptoppal való csatlakozáshoz.

Automatikus működés, automatikus kártyaletöltés. Csak helyezd be a kártyát és máris elindul a letöltés.

A számítógép automatikusan felismeri, nem kell telepítened a gépre semmit. Az adatátvitel a számítógépre USB porton keresztül
nagyon gyorsan történik. 

A kijelzőn könnyen láthatóak az aktuális állapotok, a letöltés előrehaladása.

100%-ban kompatibilis a TachografGURU-val, és valamennyi tachográffal.

Egyszerű és jól átlátható magyar nyelvű menü. Részletes és teljes magyar nyelvű használati útmutató. Ha elakadsz, kérj segítséget
vagy betanítást a TachogafGURU csapatától!

A letöltési periódus könnyedén beállítható, kiválasztható a gombokkal.

Figyelmeztető jelzés a kijelzőn a következő kártyaolvasásra vagy jármű letöltésre.

Új, bontatlan gyári eszköz 1 év teljes körű garanciával. 

+3630/9519-856, 70/413-9623

TachografGURU

A GURU online kiértékelő rendszerrel együtt vagy anélkül Tachograf
kedvezményes áron a magyarországi legnagyobb forgalmazótól!

A készülék javítását, szoftverfrissítését rajtunk keresztül
partnercégünknél lehet elvégeztetni.

A készülék főbb paraméterei:

Fizetés, szállítás: előre utalással az utalás beérkezését követő
1 munkanapon belül, utánvéttel (futárnak fizeted ki az összeget átvételkor),

vagy személyes átvétellel az irodában.

Megrendelés: 

 info@onlinetachograf.eu, tachografguru@gmail.com

TachografGURU
Az AETR könyvre épülő online tachográf-kiértékelő
Raul Tech Kft 1161 Budapest, Szepesi u. 1.
www.onlinetachograf.eu


