
Tahografski lističi so izdelek, ki ga v nemškem podjetju Haug proizvajajo že od leta 1935. 
Izkušnje v povezavi s certificiranim sistemom zagotavljanja kakovosti po standardu ISO 
9001:2008, uradna dovoljenja organov Evropske skupnosti in izven ter odobritve industrije, 
kupcem zagotavljajo najvišjo kakovost po ugodni ceni. V paketu je 100 lističev.
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Tahografski listi i HAUG
Certificirani tahografski lističi najvišje kakovosti po ugodni ceni

 Glavne prednosti tahografskih lističev HAUG so 
visoka kakovost, certifikati Evropske skupnosti, 
odobritev uporabnikov v transportu in odlično 
razmerje najvišje kakovosti in ugodne cene.

Hitrostna  
območja: 
100 km/h
125 km/h
140 km/h
180 km/h
100 km/h/3300 rpm
125 km/h/3300 rpm

 od 

5,60
+DDV

Lastnosti: 
•  natančni lističi visoke kakovosti,
•  visoko kontrastni in izredno natančni izpisi,
•  kvaliteta lističev doprinaša k dolgi življenjski dobi tahografov,
•  proizvajalec s certifikatom ISO 9001 in EU-homologacija,
•  primerni za vse tipsko odobrene analogne tahografe,
•  na voljo tudi z možnostjo zapisa vrtljajev motorja.
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Za pravilno izbiro tahografskih lističev pred uporabo preverite, ali se hitrostno območje (1)  
in tipska odobritev (2) tahografa ustrezno ujemata z oznakami na lističih (3 in 4).
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Po zaključku delovnega dne  
vpišete še (označeno     ) 
• končno lokacijo, 
• datum zaključka vožnje, 
• končno stanje števca in 
• izračunano razliko med začetnim  

ter končnim stanjem števca.
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Ročni vnos podatkov

Pri vpisovanju podatkov pazite, da ne pišete izven notranjega kroga, ki je temu namenjen.

Pred začetkom delovnega dne  
vpišete 
• ime in priimek voznika, 
• začetno lokacijo, 
• datum začetka vožnje, 
• registrsko številko vozila in 
• začetno stanje števca.

Pravilna izbira tahografskih lističev

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 


