HANTERA
ALLA
TILLGÅNGAR
LINK 340
ÖVERVAKA DINA TILLGÅNGAR OCH FORDON I SAMMA GRÄNSSNITT
Tillgångsspårningsenheten LINK 340, i kombination med WEBFLEET, ger dig en tydlig
bild av dina tillgångars position och användning. Du kan övervaka alla tillgångar och
fordon i vagnparken som är i drift från ett gränssnitt, för att bättre kunna hantera dina
tillgångar. Samtidigt hjälper automatiska processer och meddelanden dig att minska
arbetsbelastningen.

FÖRDELAR
BEHÅLL KONTROLLEN HELA TIDEN
•	Du får ett meddelande när en tillgång flyttas, vilket avskräcker från otillåten
användning och gör att du kan reagera snabbare vid stöld.
•	Minimerar risken för stöld eller förlust med tydlig översikt av din tillgångar.

MINSKA ARBETSBELASTNINGEN MED AUTOMATISK FÖRVALTNING
AV TILLGÅNGAR
• Ger positioner och automatiska rapporter om hur dina tillgångar används.
• Spårar dina tillgångar och vagnparken i ett enda gränssnitt.
•	Förbättrar noggrannheten och effektiviteten vid fakturering för uthyrning och
bokföring av tillgångar.

SÄNK KOSTNADERNA OCH BEVARA VÄRDET PÅ DINA
TILLGÅNGAR
• Stödjer schemalagt underhåll för att förhindra dyrbar stilleståndstid.

HANTERA
ALLA
TILLGÅNGAR
SPECIFIKATIONER

FUNKTIONER

Mått:135 x 62 x 38 mm

REGISTRERA OCH ÖVERVAKA
Se aktuella positioner plus körsträcka och förflyttningsstatus för att få en
mer fullständig bild av hur dina tillgångar används.

Vikt: 189 g

DIREKTVARNINGAR

Strömförsörjning: 12 V/24 V
(min 8 V till max 32 V) DC

Få meddelanden när en tillgångs status förändras, t.ex. när den kör in i
eller lämnar ett specifikt område, eller när en förflyttning upptäcks.

SPÅRA
Få överlick över var dina tillgångar har befunnit sig med
positionuppdateringar var femte minut på kartan.1

Temperatur vid drift:
-20 °C till +60 °C
Skyddsklass: IP67
Mobilt nätverk: Inbyggd antenn och
modul för mobilnät.

UNDERHÅLLSMEDDELANDE
Schemalägg och hantera enkelt underhåll på dina maskiner baserat
på mätarställning, motortimmar och tiden som gått sedan föregående
underhåll.

• LTE-M B3/B8/B20
• EGPRS 900/1 800 MHz

RAPPORT OM ANVÄNDNING AV TILLGÅNGAR

GPS: Inbyggd GPS-antenn och GPSmottagare

Få tillgång till rapporter dygnet runt om dina tillgångar, som aktuell
position, resa, underhåll, adress/plats och indatarapporter
(t.ex. status för släpets dörr).

Laddningsbart batteri: litiumjonbatteri,
3,7 V, 5 800 mAh

DAGLIGT STATUSMEDDELANDE FÖR TILLGÅNGAR

Digital ingång: 4 negativ signalingång

Det interna batteriet i LINK 340 ger en daglig uppdatering av din
tillgångs plats när den inte används. 2

MOTORTIMMAR
Få en ökad förståelse för nyttjandet av din maskinpark genom att
övervaka motortimmarna på din utrustning.

KOPPLING
Om din dragbil också har en LINK-spårningsenhet sker automatiskt en
koppling när de färdas tillsammans, vilket visas i kartan för både fordon
och tillgångar. Du kan alltså enkelt se vilken tillgång som är ansluten till
vilket fordon.

18-stifts gränssnitt

Strömlysdiod/
GPS-lysdiod/CEL-lysdiod

1	Spårning ger inte helt exakta rutter för tillgångar.
2	Tillgänglig under som mest 90 dagar när LINK
340-batteriet är fulladdat. När tillgången rör sig sker
spårning med en position var femte minut.

