
TomTom LINK 105

Klein apparaat - grote impact

• Realtime brandstofinformatie
• Rapporten over de CO2-uitstoot
• Rapporteert Diagnostische Foutcodes van het voertuig en de motores
• Ondersteuning via Active Driver Feedback
• Snelle installatie via de OBD-II-connector in het voertuig
• Werkt in combinatie met een LINK-voertuigvolgsysteem

Verlaag uw brandstofverbruik en CO2-uitstoot, en houd uw voertuigen veilig op de weg.

De TomTom LINK 105 is een klein apparaat dat u eenvoudig kunt installeren in een lichte bedrijfsauto 
via de standaard OBD-II-connector. Het leest informatie over de motor van het voertuig en rap-
porteert de volgende informatie aan WEBFLEET: 

• Brandstofzuinigheid
• CO2-uitstoot
• Toerental
• Schakelgedrag 
• Diagnostische Foutcodes van de motor

Als u de kosten van brandstofverbruik en voertuigonderhoud (zowel financieel als ecologisch) wilt 
verminderen, moet u goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen. De TomTom LINK 105 biedt u 
het nodige inzicht via WEBFLEET.

De TomTom LINK 105 is een gemakkelijke en effectieve manier om belangrijke voertuiggegevens te 
verzamelen. De LINK 105 rapporteert voertuiggegevens zoals brandstofverbruik, CO2 -uitstoot en 
Diagnostische Foutcodes van de motor. In WEBFLEET vindt u handige rapporten en dashboards die u 
helpen de nodige maatregelen te nemen.



Afmetingen 48 x 27,5 x 25 mm
1,9 x 1,1 x 1 inches

Gewicht 18 g 
0.63 ounces

Materiaal Spuitgegoten kunststof
Aansluiting: PA
Unit: PC/ABS

Veiligheidsklasse IP20

Voedingsspanning 12 V / 24 V (minimaal 9 V tot maximaal 30 V)

Stroomverbruik  
(gemiddelde waarden)

Bij 14 V: nominaal < 25 m
Bij 28 V: nominaal < 15 mA
Stand-by: nominaal < 1 mA

Beveiliging zekering Interne zekering van 1 A; zekering kan niet worden 
gereset of vervangen en mag alleen door TomTom 
Telematics worden vervangen

Temperatuur In bedrijf: -30 °C tot +70 °C / -22 °F tot 158 °F

Opslag -40 °C tot +80 °C / -40 °F tot +176 °F

Bluetooth™ Geïntegreerde Bluetooth™ (klasse 2)

Interfaces CAN conform ISO15765
K-Line conform ISO9141
K-Line conform ISO14230

Technische gegevens

Rapport over brandstofverbruik 
Het rapport over brandstofverbruik bevat een gedetailleerd overzicht van de hoeveelheid brandstof 
die voertuigen per dag hebben verbruikt in de geselecteerde periode.
 
OptiDrive-rapport
Houd de rijstijl van uw bestuurders in de gaten en zie hoe veilig en milieuverantwoord ze rijden.
 
Meldingen voor voertuigonderhoud
Ontvang meldingen wanneer uw voertuig Diagnostische Foutcodes melden. U wordt in realtime op 
de hoogte gesteld van DTC’s (Diagnostic Trouble Codes) en kunt er dus voor zorgen dat uw voertui-
gen goed worden onderhouden en veilig de weg op kunnen.

Voertuigonderhoudsrapport
Controleer wanneer uw voertuigen meer onderhoud nodig hebben en plan het onderhoud in.

Alle informatie is terug te vinden via WEBFLEET. In de dashboards in WEBFLEET ziet u in een oog-
opslag wanneer u actie moet ondernemen. Of gebruik de aanpasbare rapporten van WEBFLEET om 
gedetailleerde analyses te maken en het brandstofverbruik te verbeteren. 

Bekijk alle brandstofgerelateerde KPI's in één oogopslag op een eenvoudig af te lezen dashboard. 
Verkrijg inzicht in trends en benchmark prestaties, en stel vast of u actie moet ondernemen.
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