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TEKNOLOGIEN

TRACKERE

PRIVAT

Om tracking
Track Norge benytter trackere som er produsert av spesialiserte 
leverandører med fokus på kvalitet og levetid. Vårt utvalg 
av trackere dekker forskjellige behov, fra installasjoner med 
lite plass, gjerne skjult, via utvidede praktiske funksjoner for 
inngående logging av kjøretøy til mer personrettet bruk. 

Kjørebok
De fleste har Track protocol-funksjon for et bredt spekter av 
rapporter hvis det er ønskelig, som for eksempel kjøreboken 
som vises til høyre.



Track Norge AS
Telefon: 40087008
e-post: post@itracker.no

PRIVAT

GL200

GMT200

GL505

GL300

GV65Plus

GT300

• Dimensjon:            67.5mm * 40mm * 21mm 

• Vekt:                     60g 

• Batteri:                 Li-Polymer 1300 mAh 

• Kapsling:             IPX5 

• Driftsspenning:  5V DC 

• Dimensjon:           70mm * 46mm * 17.5mm 

• Vekt:                     65g 

• Batteri:                 Li-Polymer 650 mAh 

• Kapsling:             IPX6 

• Driftsspenning:  8V til 32V DC 

• Dimensjon:           87mm * 44.5mm * 17mm 

• Vekt:                     75g 

• Batteri:                Li-Polymer 850 mAh 

• Kapsling:             - 

• Driftsspenning:  5V DC 

• Dimensjon:               68.5mm * 38.5mm * 23.5mm 

• Vekt:                     60g 

• Batteri:                 Li-Polymer 1300 mAh, 3.7V 

• Kapsling:             IPX5 

• Driftsspenning:  5V DC 

• Dimensjon:          73mm * 54mm * 22.7mm 

• Vekt:                     65g 

• Batteri:                Li-Polymer 250 mAh 

• Kapsling:             - 

• Driftsspenning:  8V til 32V DC 

• Dimensjon:             118mm * 69.5mm * 26.8mm 

• Vekt:                     105 (Uten batterier) 

• Batteri:  To CR123A lithium batterier 1500 mAh 

• Kapsling:             IPX7  

• Driftsspenning:  - 
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 Pris inkl. mva. kr 1.990,- 
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TRACKERE

Svært kompakt og frittstående enhet med gode allroundegenskaper 
med innebygget ladbart batteri. Den gode batterikapasiteten 
gjør den til et innlysende valg som kan plasseres hvor du måtte 
ønske. Vannsikret, med lang driftstid ved full oppladning. Lades via 
strømnettet eller billader. Magnetholder for permanent installasjon og 
ekstern strømsforsyning kan leveres. Kan brukes til abonnementene 
Track, Track´n Log og Kjørebok.

Ekstra kompakt og vannsikret enhet som krever lite plass 
for mer permanent installasjon. Må tilkobles en permanent 
strømkilde mellom 8-32 Volt, lavt strømforbruk ved drift fra 
batteri for maksimal driftstid. Har tre ulike driftsmodus som kan 
konfigureres etter behov. Utstyrt med geofence og batterivarsling 
blant annet. Kan brukes til abonnementene Track, Track´n Log 
og Kjørebok.

Kompakt tracker med utvidede funksjoner for installasjon i 
kjøretøyer, innebygget batteri. GV65 Plus gir svaret på en rekke 
spørsmål forbundet med kjøretøy i bevegelse. Utstyrt med tre 
digitale innganger som kan tilpasses ulike behov. Bør tilkobles 
permanent strømkilde 8-32 Volt ved skjult montering. Kan 
utstyres med ekstern GPS-antenne for bedre signal. Bruker også 
GLONASS i tillegg til GPS. Passer til abonnementet Kjørebok. 

Lettmontert. Ypperlig til formål hvor det ikke er ekstern 
strøm og hvor trackeren blir liggende lenge uten tilsyn, gjerne 
fastmontert. Innebygget byttbare batterier med driftstid på 
ca. 1.000 posisjoneringer, vanntett. Sensor som oppdager 
bevegelser og deretter varsler med melding til mobiltelefon 
eller mer omfattende systemer. Ved posisjonering to ganger i 
døgnet, er driftstiden ca. 500 dager. Passer til abonnementet 
Track.

Enhet for ekstra sikring av eldre eller alenearbeidere med 
mulighet til mer utvidet kommunikasjon. Utstyrt med display 
som kan ta i mot SMS og lagre 20 nummer i adresselisten for 
enkle telefonsamtaler. Egen knapp for SOS-funksjon som kan 
konfigureres, ”Man Down”-sensor og alarm ved ulykker eller 
hendelser. Passer til abonnementet Track´n Log.

Kompakt og frittstående enhet med vannsikring for røffere bruk. 
Passer meget godt til alenearbeidere i utsatte miljøer, dyr og 
jakt. Innebygget batteri med lang driftstid, kan også drives av 
separat strømkilde. Lettilgjengelig knapp for rask varsling ved 
nød eller oppsett av geofence. Kan brukes til abonnementene 
Track, Track´n Log og Kjørebok.


