Containerbox - Udstyr

DET ER IKKE KUN EN TRACKER...
• Det er overblik over containere
• Sikring og hurtig lokalisering af
materiel
• En tracker med lang
batterilevetid og IP69k rating
Probox T7+ er udviklet til sikring og lokalisering af udstyr
CONTAINERTRACKER PROBOX T7+
Dimensioner: 68 x 68 x 25mm.
Vægt: 170 gram
IP rating: IP69k

2500 (ca. 5+ år)

Batteritid: 5+ år ved 1 position om dagen
Batteritype: Primært Lithium, 7.8 Ah, indbygget
Temperatur ved brug: -30°C til +85°C
Kan opbevares ved temperatur mellem -40°C til
+85°C

*Det samlede antal positioner afhænger af signal- og
temperatur forhold. T7+ kommer som standard med 1
position pr. dag for at sikre en lang levetid.

Positioner fra GPS og GSM cell ID
GSM teknologi: GPRS/SMS Quad
GPS og GSM: Interne antenner
Giver adgang til softwareplatformen WebTrack
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BOKSEN DER GIVER
OVERBLIK OG FULD KONTROL
Uanset om du har trailere kørende på vejene eller containere stående fast på havnen, kan det
være nødvendigt at beskytte og sikre dit materiel.

Med WebTrack undgår man at bruge tid på at lokalisere et specifikt køretøj, container eller andre
materielle aktiver. Platformen gør jer i stand til at bestemme den nøjagtige lokation og giver et
tydeligt overblik over materiel.
Med WebTrack er det muligt at tracke nuværende og tidligere bevægelser samt udtrække
rapporter, der hjælper med at skabe et bedre overblik.

FORDELE VED PROBOX T7+
Sporing og online status af alt materiel
Spar tid på den daglige drift med nem adgang til positoner i WebTrack
Let montering
Lang batterilevetid
Robust boks der kan modstå støv og vandspuling
IP69k rating, der sikrer at boksen kan modstå dårlige vejrforhold
Mange industrielle virksomheder har øget fokus på optimering af den daglige drift på et
konkurrencepræget marked, med kunder der kræver at deres leverandører er i stand til at
tilpasse aktiviteter efter deres behov.
Med WebTrack øges evnen til at tilpasse sig ændringer og derved gøre planlægningen af
driften mere effektiv med større udnyttelse af vigtige ressourcer.
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