
M1 taxameter
Halda M1 taxametern för din taxi

Vi har följande kombinationer av den MID 
godkända taxametern Halda M1:
• M1 taxametern för dig som bara behöver en taxameter

• M1 med kommunikationsenhet så kan du koppla dig till 
redovisningcentralerna

• M1 med kommunikationsenhet och betalterminal är det 
kompletta taxametersystemet

• M1 med PC G4 och betalterminal för dig som uppskattar ett 
grafiskt användargränssnitt och modernt upplägg av det 
mest avancerade taxametersystem som vi har att erbjuda.



M1 taxameter
Halda M1 taxametern för din taxi.

I redan hundra år har Halda varit ledande 
taxametertillverkare i norden. Med denna kunskap och 
erfarenhet har även Halda M1 taxametern skapats.

Som ledande aktör på marknaden måste man kunna 
bevisa hur teknologin kan stöda taxi i sin verksamhet. 
Det betyder att de bästa produkterna ska stå ut från 
mängden. Därför kommer den MID godkända Halda 
M1 taxametern med en unik LCD display där både 
kund och förare klart och tydligt ser kostnad och 
tariffer samt vilket läge taxametern är inställd på. 
Eftersom installationskostnaden för taxiutrustning 
har ökat har vi lagt extra arbete på att utveckla 
en så installationsvänlig produkt som möjligt.

Halda M1 taxametern kan fås i flera olika kombinationer. 
Från att ha bara en taxameter till att inkludera 
betalterminal, taxameterstyrning från PCG4 eller en 
kombination var även trafikledning kan erbjudas.

Fakta Halda M1
• Halda M1 består av:

Display, CPU-enhet, skrivare samt kreditkortsläsare

• Display:

5,0” monokrom, grafisk, transreflektiv LCD-skärm, 
248 x 64 punkter

• Mått b x l x h:

176 x 23 x 50 mm

• Vikt:

200 gram

• Internminne CPU:

MMC/SD 16 MB flashdisk

• Certifiering:

e-märkt
VVFS 1999:177 [Vägverkets föreskrifter]
EN 50148:1995 [Cenelec]

• Montering i passagerarmiljö:

Krocktestad enligt ECE Regulation 21 & Europeiskt 
direktiv 74/60/ECC
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