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Workshop Tab
Méér kalibraties per dag!

Met de Workshop Tab haalt u een gebruiksvriendelijke alles-in-één tachograaf oplossing in huis. U krijgt 
een robuuste werkplaatsoplossing in handen die tegen een stootje kan en tevens spatwaterdicht is. De 
eenvoudige interface, hulpschermen, kalibratie wizard, geïntegreerde manipulatiechecks en draadloos 
verzendbare test rapportages kunnen uw processen verkorten met 30%. 

Eenvoud 

• Volledig in het Nederlands, inclusief de hulpschermen

• Eenvoudige besturing middels duidelijke pictogrammen

• Toegang tot de up-to-date tachograaf vervangingslijst 

• Toegang tot de nieuwste tachograaf inbouwinstructies

Kwaliteit 

• Nooit meer een kalibratie stap overslaan - stap voor stap kalibratie wizard

Actueel

• Automatische implementatie van recente wetgevingen, inclusief IMS signaal controleren en aanpassen

• Automatische software updates

• Altijd de laatste universele parameter sets ter beschikking

Compleet

• Manipulatie checks, rapportages maken en printen, direct vanuit de Workshop tab

• Ondersteunt Stoneridge tachografen

eenvoudige interface, hulpschermen, kalibratie wizard, geïntegreerde manipulatiechecks en draadloos 
verzendbare test rapportages kunnen uw processen verkorten met 30%. 

Nooit meer een kalibratie stap overslaan - stap voor stap kalibratie wizard
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Onderdeel Specificatie
Besturingsysteem Windows 8.1 Embedded Industrial Pro

Spatwaterdichtheid IP54

Dimensies 272x199x20mm

Gewicht 1100 gr

Schermresolutie 1280x800px

Aansluitingen* 1x USB 3, 1x WLAN

Connecties UMS-3G (optioneel), Bluetooth, WIFI

CPU en geheugen Intel Atom Quad-Core 1,6 GHz, 4GB RAM
64 GB Flash Geheugen, uitbreidbaar via microSD > 32GB 

Accu LiPolymer, Hotswap binnen 5 minuten

AC adapter 110-240 VAC

Gebruikstemperatuur -5 tot +40° C 

Bewaren Op droge plek bij kamertemperatuur
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Opties en accessoires

Foutloos door de tachograaf kalibratie heen

Technische specificaties

Stationary Set

• Draadloze verbinding met 
de remmen~ /rollerbank

• Zeer nauwkeurige W/L 
meting 

Bluemeter

• Draadloze 20m baan test
• Zeer nauwkeurige W 

waarde meting

Docking Station

• Voor werken in kantoor 
omgeving

• Veilig opladen en 
bewaren 

Kitas Direct

• Draadloze testen en 
uitlezen van de Kitas 
sensor.

Voor meer opties en accessoires, informeer bij uw VDO dealer.

* via de docking station optie heeft u beschikking over 3x USB, 1x VGA, 1xWLAN en oplaadmogelijkheid.

Met één druk op deze knop wordt u stap voor stap veilig door het gehele kalibratie 
proces geleid. Zo wordt geen enkele stap overgeslagen en bent u verzekerd van een 
succesvolle ijking.

20160303_ContinentalVDO_WorkshopTab_Leaflet.indd   2 07-03-16   07:39


