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Sťahovanie ZabezpečenieVyhodnotenie Lokalizácia Extrahovanie

Značka VDO patriaca spoločnosti CONTINENTAL je známa v oblasti tachografov a systémov súvisiacich so 
sťahovaním, s archiváciou a vyhodnocovaním údajov z tachografov a kariet vodičov. Na Slovensku je značka 
VDO zastúpená spoločnosťou TAMEX, ktorá vám v tomto článku prináša najaktuálnejšie novinky od VDO 
z medzinárodnej výstavy pre oblasť dopravy a logistiky IAA TRANSPORTATION 2022. 

NOVINKY značky VDO
na výstave IAA 2022

Pripravovaným zariadením VDO LINK spoločnosť CONTINEN-
TAL prekvapila všetkých návštevníkov. Ide o zariadenie s integ-
rovaným GSM/GNSS/BLUETOOTH modulom, bez potreby in-
štalácie do vozidla. Po zakúpení sa zariadenie iba zaregistruje 
cez mobilný telefón a QR kód do webovej služby a zasunie sa 
do čelného konektora tachografu DTCO. Od tohto momentu 
je zariadenie pripravené na používanie. Tachograf DTCO cez 
VDO LINK a jeho webovú službu bude komunikovať s vodi-
čom prostredníctvom mobilného telefónu textovo a hlasovo, 
s možnosťou zasielania dokumentov, obrázkov a krátkych videí. 
Systém bude upozorňovať vodiča na prestávky, časy vedenia a 
poskytne mu aj komplexné informácie z počítadiel tykajúcich 
sa sociálnej legislatívy a pracovného času v nepravidelnej do-
prave. Pri zaregistrovaní sa do systému VDO FLEET bude možné 
zariadením VDO LINK automaticky sťahovať údaje z karty vo-
diča a tachografu cez mobilnú sieť, lokalizovať polohu vozidla, 
komunikovať s vodičom, sledovať FMS údaje vozidla vrátane 
spotreby paliva a v reálnom čase sledovať na strane riadiaceho 
pracovníka okrem už spomínaných údajov aktuálne časy týka-
júce sa prestávok a času vedenia. Dostupnosť zariadenia je plá-
novaná na druhý kvartál 2023.

Spoločnosť CONTINENTAL chce svojim zákazníkom pod znač-
kou VDO ponúknuť viac ako len tachograf. Prináša preto kom-
plexné riešenia vrátane webovej služby VDO FLEET na záznam, 
prenos, archiváciu a vyhodnotenie údajov z tachografov a ka-
riet vodičov s opciu rozšírenia na automatizované sťahovanie 
a prenos údajov, lokalizáciu, textovú komunikáciu a extraho-
vanie vyhodnotených údajov tretím stranám. Webová služba 
VDO FLEET do 50 vozidiel je dostupná na stránke spoločnosti 
TAMEX v cene 285 €.

DTCO Link

Fleet

V prípade pripravovaného inteligentného tachografu DTCO 4.1 v rámci balíčka mobi-
lity 1 ide o tachograf druhej generácie verzie dva (GEN2 V2), ktorý bude automaticky 
zaznamenávať prechody hranicou a miesta nakládky a vykládky. Zavedenie inteligent-
ných tachografov GEN2 V2 začína 21. 08. 2023 u výrobcov vozidiel a končí 21. 08. 2025 
výmenou analógových a digitálnych tachografov vo vozidlách v medzinárodnej do-
prave, bez možnosti automatického záznamu prechodu hranicou, nakládky a vykládky. 
Spoločnosť CONTINENTAL posúva hranicu svojho inteligentného tachografu ešte ďalej 
a s pripravovaným zariadením VDO LINK poskytne nadstavbu na účely mýtneho sys-
tému. Tachografom DTCO 4.1 a zariadením VDO LINK vo veľkosti väčšieho USB kľúča 
bude možné priestorovo a technicky efektívne nahradiť doterajšie mýtne zariadenia 
vo vozidle. Inteligentný tachograf DTCO 4.1 bude vybavený integrovaným Bluetooth 
modulom, vďaka ktorému bude možné prepojiť ho priamo s mobilným telefónom vo-
diča. Na účely komunikácie s tachografmi VDO je možné využiť už teraz dostupnú ap-
likáciu Tachograph Driver App a zariadenie DTCO SmartLink.


