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1. Rodrigo Barbosa – RJ 

   

Tablet Senter ST-907 / Tela 7 pol 

Estreou o Road Book Digital na Copa Vale do Café – RJ  

Vídeo com depoimento em: 

https://youtu.be/8e0GnCpdo7I  

O que achou: 

“ Só acelerei ! Não quero outra coisa “ 

2. Cesar Pedutti - SP 

   

Celular Samsung Mega 5.8 / Tela 5.8 pol 

Estreou o Road Book Digital no Ibitipoca Off Road - 2015 

O que achou: 

“Testei no IOR e aprovei! Incrível como funciona bem!! 

Com a voz então.... Melhor ainda!! 

Só batia o olho para conferir por segurança... 

Mesmo com o sol, não tive problemas para enxergar. 

Mas já está aprovadíssimo e elogiei para todos os curiosos 
que vinham perguntar. 

Sem dúvidas que ganhei competitividade 

PARABÉNS DE NOVO!! “ 

https://youtu.be/8e0GnCpdo7I
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3. Wagner (“Wagão”) - MG 

    

Tablet Senter ST-907 / Tela 7 pol 

Estreou o Road Book Digital no Ibitipoca Off Road - 2015 

O que achou: 

Bom dia meu amigo . O negócio é fera mesmo. Muito bom. 

Vou te ligar mais tarde pra te passar algumas coisas que 
podem melhorar. 

A galera ficou maluca com equipamento. 

Pode ter certeza que fiquei em 5º por causa do novo 
equipamento. 

Não tive nenhum erro de navegação e onde tinha dúvida ele 
me ajudava. Show de bola. 

4. Gustavo Giorgi - RJ 

 

Tablet Samsung Galaxy Tab T113 / Tela 7 pol 

Teve contato pela primeira vez em um treino, na semana 
anterior ao EI 2015 

 O que achou: 

Hoje tive a oportunidade de usar o Sensor Blue com o Tablet e 
realmente é impressionante, superou todas expectativas. 

O fato da planilha rodar automática acompanhando o hodômetro 
e tudo em uma só tela é o que faltava no enduro. 

Ficou tudo mais simples e vc pode se concentrar mais em 
sua pilotagem. 

E além de tudo isso vc chega no enduro com tudo pronto e só 
precisa colocar a roupa e aferir, eh muita precisão e 100% 

confiável. 

Foi uma surpresa muito boa, não tinha nenhuma dificuldade e é 
muito intuitivo, com certeza facilitará o acesso ao esporte. 

Outro ponto que vale falar é em relação ao reflexo do sol que 
deve ser a dúvida de muita gente, eu usei uma película fosca 

anti reflexo e andei com sol consegui ver numa 
boa...Recomendo 100% e parabenizo a Totem pela iniciativa de 

trazer a tecnologia para nosso esporte, realmente vale a 
pena....Quando as pessoas usarem entenderão do que estou 

falando é top d+...  

Não tem nem comparação. E a revolução [ Planilha de papel ] vs 
[ Road Book Digital ] eh igual [ Carta ] vs [ Email ]. 

Kkkk achei q seria bom, mais não imaginava tanto, só 
usando para saber. 
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5. Roberto Tonon Junior - SC 

 

Só posso dizer uma coisa, vou aposentar meu totem e meu R2 
pq não tem como querer voltar a usá-los tendo o tablet e fones 
de ouvido Bluetooth!! Show de bola o equipamento, funcionou 

perfeito!! Da parte do programa full rally só falta adaptações pra 
poder fazer marcações diversas nas tulipas como desenhos, 

destaques, mudança de cor, etc 

Vou aposentar meu Totem e meu R2 (road book mecânico) 
porque não tem como querer voltar a usá-los tendo o tablet. 

6. Kassiano Burtett - SC 

 

Samsung 7pol Tab 4 

Curioso com a navegação por Tablet e sensor blue da Totem 
Offroad resolvi colocar um Samsung 7 pol num case e 

experimentar. Sem pneus novos e pensando apenas no 
desempenho do Tablet parti para São Lourenço do Oeste etapa 

da Copa oeste/sudoeste e copa Motocar. Aferi, e já vi q teria 
problemas com a tela... Passo um banhado e entra água entre 
as telas... Aí ferrou... No N principal cortei uma e fui rezando p 

não molhar... Aí não dava mais tanto reflexo e andei mais solto. 
Para mim a melhor parte foi o Bip adiantado/atrasado no 

capacete já q não escuto bem os bips do Evo! Agora eh fazer 
umas alterações de tela e testar. 5 o. Lugar mais q bommm! 

Para mim a melhor parte foi o Bip adiantado/atrasado no 
capacete já q não escuto bem os bips do Evo!. 

7. Kelsion Rodrigo Minussi - RS 

 

Usei esse fim de semana na última etapa do Gaúcho  de 
Regularidade  em Caxias do Sul - RS o tablet com sensor 

blue.  Muito bom,  nossa!!! Demorei uns minutos p me 
acostumar com a planilha andando sozinha kkk depois foi 

só alegria. 

A pilotagem fica mais rápida e segura.  

Já gerou comentários no face. 
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8. Paulo Roberto Burtet - RS 

 

 

Incialmente gostaria de comentar, quando iniciei no enduro de 
regularidade, usávamos a planilha em folha de papel A5, presa 
em uma tábua de cortar carne, odômetro da própria moto e um 

cronometro. 

Com a evolução passaram a existir os atuais equipamentos, 
bem como o sistema de marcação de Pc passou a ser por GPS, 

a velocidade e o nível das provas evoluíram muito em virtude 
disto. 

Ante do enduro da Independência, resolvi utilizar o novo sistema 
de navegação da TOTEM, adquiri os equipamentos e muito 

temeroso iniciei a usar. 

Para espanto meu, ficou uma brincadeira navegar, muito 10, e 
os recursos nem se fala, facilidade de visualização  etc, outro 
ponto alto é incrivelmente a estabilidade do sistema mesmo 

abaixo de chuva, fantástico e o protetor fabricado pelo Eduardo 
Corona deixou no Tablet quase indestrutível. 

Para espanto meu, ficou uma brincadeira navegar, muito 10, 
e os recursos nem se fala, facilidade de visualização  etc, 
outro ponto alto é incrivelmente a estabilidade do sistema 
mesmo abaixo de chuva, fantástico e o protetor fabricado 

pelo Eduardo Corona deixou no Tablet quase indestrutível. 

 

9. Para saber mais : 

www.totemonline.com.br  

http://www.totemonline.com.br/

