
Stimate dealer,

Iveco Accessories mareste noua sa gama de produse cu o linie noua de
accesorii pentru Tahograf, pentru garantia sigurantei complete la volan.

Echipamentul DLK PRO Download key S este tool-ul ideal pentru
descarcarea si inregistrarea datelor mass memory ale 
tahografului 4.0 si ale cardului driver de generatia 2  
DLK PRO Download key S functioneaza si cu cardurile driver 
actuale si tahografele pana in generatia 3.0 fie ca sunt de marca
VDO sau alte marci. 

Datele digitale ale tahografului sunt descarcate prin interfata 6 
pini , compatibila cu toate tahografele digitale, in timp ce cititorul
de card integrat permite descarcarea datelor. 

Bateria integrata reincarcabila este folosita doar pentru
descarcarea cardul soferului prin cititorul integrat de card sau
pentru afisarea datelor pe ecranul tactil. 

PRO Download key S – Echipament de descarcare pentru datele tahografului

COD LISTA DE PRETURI DISCOUNT

500051958  336.54 € V

NOU!

Noile Accesorii pentru Tahograf
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DLK Pro TIS-Compact este solutia completa pentru
descarcarea, arhivarea si gestionarea datelor
tahografului, potrivit mai ales pentru patroni de flote
mari sau mici.
DLK PRO TIS-Compact S se potriveste deja cu 
tahografele 4.0 si generatia 2 de carduri. 

Cu DLK Pro TIS-Compact, datele mass memory ale 
tahografului digital si cardul soferului sunt
descarcate repede, intr-un mod sigur si sunt
transferate pe calculator pentru evaluare, arhivare si
printare, prin software-ul integrat.

COD LISTA DE PRETURI DISCOUNT

500050540
(Sub: 500051959)   

630.49 € V

DTCO® Smart Link este solutia usoara si rapida pentru
comunicarea intre tahograful digital si cele mai comune
telefoane mobile cu sistem de operare Android (v 2.3.x, v
4.0.x) si iOS.

DTCO Smart Link – conectiune tahograf prin Bluetooth

TIS-Compact Pro – Echipament de descarcare & analiza datelor tahografului

NOU!

COD LISTA DE PRETURI DISCOUNT

500050979 142.58 € V
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Diagrama disc – Noua lista de preturi si noua ambalare:

COD DESCRIERE
CANTITATE 

PACHET
LISTA DE 
PRETURI

DISCOUNT

2997573 DISC 125 KM/H 100 8.14 € T

2997574
DISC 125 KM/H cu inregistrare

turatie motor pe verso
100 8.14 € T

2997575 DISC 140 KM/H 100 8.14 € T

2997576 DISC 180 KM/H 100 8.14 € T

Display pentru discuri :

COD DESCRIERE
LISTA DE 
PRETURI

DISCOUNT

500050976
Display pentru 10 cutii de discuri

pentru PN 2997573
7.19 € T

Rulouri – Noua lista de preturi si noua ambalare:

COD DESCRIERE
CANTITATE 

PACHET
LISTA DE 
PRETURI

DISCOUNT

500050130 RULOURI 3 10.07 € T

COD DESCRIERE
LISTA DE 
PRETURI

DISCOUNT

500050977
Display pentru 20 cutii de discuri

pentru PN 500050130
10.81 € T

Noul display pentru rulouri:

COD DESCRIERE
LISTA DE 
PRETURI

DISCOUNT

500050558
(Cantitate:6)

Baterie back-up cu Lithium 
pentru tahografe digitale VDO

15.21 € V

Baterie back-up DTCO :
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