
O equipamento de seguimento de ativos LINK 340, juntamente com o 

WEBFLEET, proporciona-lhe visibilidade sobre a posição e utilização dos seus 

ativos. Pode monitorizar todos os veículos e ativos ligados na sua frota a partir 

de uma única interface, permitindo que faça melhor a gestão dos seus ativos. 

Além disto, as notificações e os processos automatizados ajudam a reduzir a 

carga de trabalho.  

LINK 340
MONITORIZE OS SEUS ATIVOS E VEÍCULOS NUMA ÚNICA INTERFACE 

VANTAGENS

MANTENHA-SE SEMPRE EM CONTROLO
•  Envia-lhe notificações quando o ativo é movido, impedindo a respetiva 

utilização não autorizada e permitindo-lhe reagir rapidamente a situações de 
roubo.

•  Minimiza o risco de roubo, perda ou extravio com clara visibilidade do seu 
activos.

REDUZA A CARGA DE TRABALHO COM GESTÃO DE ATIVOS 
AUTOMATIZADA
• Fornece posições e relatórios automáticos sobre a forma como os seus ativos 
são utilizados.

• Monitoriza os seus ativos, juntamente com a sua frota, numa única interface.

• Melhora a precisão e eficiência da faturação de aluguer ou das tarefas de 
contabilidade relativas a ativos.

REDUZA OS CUSTOS E MANTENHA O VALOR DOS SEUS ATIVOS
• Suporta tarefas de manutenção programadas para ajudar a reduzir tempo de 
inatividade dispendioso.

FAÇA A 
GESTÃO  
DE TODOS 
OS ATIVOS



Interface de 18 pinos
LED de alimentação/LED de 

GPS/LED de rede móvel

CARATERÍSTICAS

SEGUIMENTO E MONITORIZAÇÃO
Veja as posições atuais, a quilometragem e os estados de movimento 
para obter maior noção da forma como os seus ativos são utilizados.

ALERTAS INSTANTÂNEOS
Receba notificações sempre que ocorrerem alterações ao estado de um 
ativo, como, por exemplo, quando entrar ou sair de uma área definida ou 
quando for detetado movimento.

VISÃO DA VIA
Obtenha visibilidade onde os seus activos estiveram com actualizações 
de posição de cinco em cinco minutos no mapa.1

NOTIFICAÇÃO DE MANUTENÇÃO
Programar e gerir facilmente as tarefas de manutenção dos seus activos, 
com base no odómetro ou tempo desde a última manutenção.

RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO DE ATIVOS
Obtenha acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a relatórios sobre 
os seus ativos, incluindo relatórios sobre a posição atual, viagem, 
manutenção, endereço/localização e de entrada (por exemplo, estado 
da porta do reboque).

VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS BATIMENTOS CARDÍACOS DOS 
ACTIVOS
A bateria interna do LINK 340 fornece uma actualização diária do 
mesmo quando não está a ser utilizado.2

COUPLING
Se o seu veículo também estiver equipado com um dispositivo de 
localização LINK, a informação do activo associado é apresentada 
automaticamente no mapa tanto para os veículos como para os 
activos. É possível identificar facilmente qual é o activo conectado a 
que veículo.

ESPECIFICAÇÕES
Dimensões:135 x 62 x 38 mm

Peso: 189 g

Tensão de alimentação: 12 V/24 V 
(mín. de 8 V, máx. de 32 V) CC

Temperatura de funcionamento: 
-20 °C a +60°C

Classe de proteção: IP67

Redes móveis: antena e módulo de 
rede móvel integrados. LTE eMTC/NB-
IoT/EGPRS: 

• LTE B3/B8/B20 
• EGPRS 900/1800 MHz

GPS: antena de GPS integrada e 
recetor GPS

Bateria recarregável: bateria de iões de 
lítio, 3,7 V, 5800 mAh 

Entrada digital: 4 entradas de disparo 
negativas

1  A visualização de trajeto não fornece as rotas exactas 
que os activos percorreram.

2  Disponível durante um período máximo de 90 dias 
quando a bateria do LINK 340 estiver totalmente 
carregada. Quando o activo está em uso, a taxa de 
seguimento é de 1 posição a cada 5 minutos.

FAÇA A 
GESTÃO  
DE TODOS  
OS ATIVOS


