
De MKIII functie van Optimo heeft de betrouwbaarheid en functionaliteit 
van de MKII tachograaftester. Geïntegreerde draadloze verbinding voor een 
snelle en nauwkeurige kalibratie in de cabine en controlefuncties voor de 
volgende tachografen:

 Alle digitale tachografen (draadloze verbinding)
 VDO 1319, 1318 en 1314
 Stoneridge 2400 en VDO 1324 (draadloze verbinding)
 Stoneridge 8400 en 8300
 Motometer EGK100

De MKIII biedt bovendien de mogelijkheid om het tweede referentie 
snelheidssignaal in of uit te schakelen bij de SE5000.

Uw werkplaats efficiënter

Stoneridge Electronics™ is een toonaangevende leverancier van 
tachografen en fleetmanagementoplossingen voor de Europese 
aftermarkt. Stoneridge heeft dertig jaar ervaring als ontwikkelaar en 
fabricage van tachografen en aanverwante apparatuur. Samen met 
onze expertise kunnen wij onze klanten daardoor exact leveren wat zij 
willen: uiterst betrouwbare en solide producten, in combinatie met een 
professionele after-sales service.

Voor meer informatie oVer de Stoneridge optimo  
kunt u bellen naar:
030 288 44 70 Voor nederland
+ 32 87 56 02 74 Voor belgië

mkiii programmeren & kalibreren

De MKIII beschikt over de volgende programmeer- en kalibratiefuncties 
voor tachografen:
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optimo

tacho Swap bespaart u tijd  bij de vervanging van tachografen en het 
kopiëren van gegevens van en naar verschillende tachografen. tacho Swap 
biedt de volgende functies:

 Gegevens van de laatst aangesloten tachograaf worden automatisch
 opgeslagen en bewaard. Ook nadat de MKIII is uitgeschakeld.

 Optimo herkent automatisch op welk type tachograaf deze is aangesloten
 u kunt kiezen tussen het lezen of verzenden van alle opgeslagen en 

 geprogrammeerde instellingen van of naar een tachograaf
 Alle programmeerbare parameters kunnen worden verzonden van of 

 naar elke Stoneridge tachograaf
 Alle kalbratieparameters kunnen van of naar alle tachografen 

 erstuurd worden

*Dongle wordt meegeleverd met de kit

Optimo is de nieuwe handzame tester van Stoneridge Electronics, ontwikkeld 
om efficiënter te kunnen werken. De Optimo is de tachograaftester voor nu 
en voor de toekomst. De gebruiksvriendelijke Optimo is leverbaar in 14 talen. 
bevat geïntegreerde programmeer- en kalibreerfuncties voor tachografen. 
SE5000 configuratiefunctie en de mogelijkheid om gegevens van en naar 
verschillende tachografen te kopiëren.

Draadloze verbinding met radioformaat tachografen.

robuuste industriële behuizing

Duidelijk leesbaar 8” touch screen en simpele bediening

Afmetingen:  240mm x 170mm x 60mm 

pc-gebaseerd platform met eigen ontwikkelde elektronica zodat u zich snel vertrouwd 
kunt maken met het product

Opladers voor gebruik in het voertuig en 220 Volt worden meegeleverd

De accu kan worden verwisseld tijdens gebruik. Dit is gebruiksvriendelijk en tijdsbesparend

Snelladen van een lege accu: ongeveer 1 uur

Draadloze verbinding met alle radioformaat tachografen voor programmeren en kalibreren 
via een draadloze dongle* die op de tachograaf wordt aangesloten. Dit geeft gebruikers 
meer flexibiliteit en mobiliteit

Speciale verloopkabels worden meegeleverd om de oude MKII-kabelset te kunnen blijven 
gebruiken bij andere tachografen of wanneer een draadloze verbinding niet mogelijk is

ConfiguratieSySteem

het Stoneridge SE5000 configuratiesysteem is geïntegreerd in Optimo. 
hierdoor bent u nog flexibeler en onafhankelijker. Met de eenvoudig te 
bedienen Optimo heeft u de belangrijkste tachograafhulpmiddelen in één 
apparaat beschikbaar in de cabine van het voertuig.

taCho Swap

Om de vervanging van tachografen van verschillende merken zo  
gemakkelijk mogelijk te maken bevat Optimo een vergelijkingstabel. 
hierdoor kunnen monteurs typenummers van verschillende fabrikanten 
eenvoudig raadplegen.

VergelijkingStabel Voor taChografen & geVerS

Om belangrijke informatie aangaande de montage van Stoneridge 
tachografen en M1n1 adapters in specifieke voertuigen snel te kunnen 
vinden bevat Optimo meer dan 270 montagehandleidingen. Deze zijn direct 
digitaal voorhanden en kunnen op het scherm weergegeven worden.

montagehandleidingen

uw doCumenten

De Optimo heeft een speciale map voor uw eigen documenten in  
pdf-formaat. u kunt documenten bekijken en afdrukken via een  
usb-printer. De mapstructuur in ‘Mijn documenten’ kunt u naar  
eigen wens aanpassen.

teChniSChe SpeCifiCatieS

SpeCifiCatieS Van draadloze Verbinding

het opladen Van de unit
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