
C30 -taxameter
C30 den MID godkända taxametern med klassisk formgivning

Halda C30 -taxametern är lätt att använda
Grundfunktionerna såsom val av tariff, kassa och 
kvittoutskrift väljs på enkelt sätt direkt med knappar 
eller med hjälp av menyer i displayen. Nummerdisplayen 
förenklar inmatning av bl.a. extra belopp och kundnummer. 
C30 fungerar bäst med hjälp av koder: starta körpass 
(kod 21), fast pris (kod 25) och delad betalning (kod 42).



Halda C30 -taxameter
C30 den MID godkända taxametern 
med klassisk formgivning.

Halda C30 -taxametern är lätt att använda. 
Grundfunktionerna såsom val av tariff, kassa 
och kvittoutskrift väljs på enkelt sätt direkt med 
knappar eller med hjälp av menyer i displayen. 
Nummerdisplayen förenklar inmatning av bl.a. 
extra belopp och kundnummer. C30 fungerar bäst 
med hjälp av koder: starta körpass (kod 21), fast 
pris (kod 25) och delad betalning (kod 42). 

Med hjälp av displayen kan man också lätt aktivera 
vissa specialfunktioner i taxametern. Kvittoutskriften 
sker snabbt med hjälp av RX90hn-skrivaren. 

C30 kopplas oftast ihop med Ingenico EMV -betalterminal. I en 
integrerad lösning kommer belopp samt annan information direkt till 
betalterminalen. Du behöver alltså inte välja från taxametern om du 
vill ta betalt med kort eller kontant. Betalningen kan göras med EMV-
kort eller genom att dra kortets magnetspår. Kort med magnetspår 
används ofta ihop med färdtjänsten eller taxibranschens egna 
kort. Endast en kortläsare behövs i bilen för dessa typer av kort.

Installation
C30-taxametern är enligt “Semel tradition” byggd i modulform, 
vilket gör att placering av utrustningen i bil blir enkel att göra. 
Semel och Halda är de äldsta taxameterleverantörerna i Norden 
och man kan säga att kunskap från taximarknader i Europa 
borgar för flexibilitet och för produkter med lång livslängd 
och hög driftsäkerhet. Konfigurering av tariffer, tillägg samt 
andra parametrar som taxametern behöver görs enkelt av 
installatören. Program och tariffer kan även uppdateras via luft.

Nu kan man få C30  även 
som standalone-version.
För dig som inte behöver en kassakopplad 
version kan vi erbjuda C30 som standalone-
version med taxametertömning och Åkarnet.

Innehåller C30-taxameter, RX90hn-skrivare 
och wLink-kommunikationshenhet. 
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