
TomTom LINK 410
Om din verksamhet bygger på en maskinpark är det viktigt att din maskinpark alltid kan arbeta effektivt.  
Du måste minimera kostnader och maximera produktivitet – och det innebär riktig insikt i hur fordon och 
förare presterar.

Det är därför du behöver TomTom LINK 410 - TomToms pålitliga fordonsspårningsenhet. Det ger värdefull information om 
maskinparksprestanda vilket hjälper dig att minska kostnader och öka produktiviteten för din mobila arbetsstyrka.

Så här fungerar det
TomTom LINK 410 är en liten enhet som snabbt kan installeras i vilken bil, skåpbil eller lastbil som helst. Den använder GPS/
GSM-teknik för att kommunicera mellan fordon och kontor samtidigt som den ger dig spårnings- och rapportinformation i 
realtid. All den här informationen kan visas i WEBFLEET®, vårt säkra maskinparkshanteringssystem online som presenterar 
data tydligt i standardrapporter och -diagram.

Viktiga fördelar
Större köreffektivitet, lägre kostnader

Minska kostnader och hjälp din personal att leverera en bättre tjänst till kunden.

• Övervaka körstil för att minska kostnader för underhåll och försäkring.

•  Minska bränslekostnader och koldioxidutsläpp vilket ger en mer miljöanpassad, säkrare och mer effektiv körstil. 

• Kartlägg positionen för dina fordon och skicka alltid den förare som är närmast.

• Analysera körhastighet och tid som läggs på varje plats så att personalen kan ägna mer tid med kunder.

Mindre administration

Hjälp maskinpark och kontorspersonal att minska arbetsbelastningen. 

• Fullständiga loggboksfunktioner ingår.

• Papperslös, automatiserad registrering av mätarställning av mil som körts privat och i tjänst.

• Visa all information i ett enkelt diagram vilket hjälper dig att nå dina mål. 
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Specifikationer

Mått Enhet: 121 x 56.5 x 21.5 mm

Vikt 84 g

Anslutning GSM/GPRS-teknik

Drifttemperatur -30 till + 70°C

Strömförsörjning 12 V/24 V (min. 9 V till max. 30 V)

Strömförbrukning Vid 14 V: normalt < 50 mA

Vid 28 V: normalt < 30 mA

Viloläge: normalt < 1 mA

Bluetooth® Integrerad Bluetooth® (klass 2)
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En framtidssäker investering

LINK 410 är en del av TomTom Telematics maskinparkshanteringslösning.

• Anslut till TomTom PRO-navigeringsserien via Bluetooth® för enklare, effektivare tidshantering och jobbdistribuering.

• Gör din maskinpark mer miljöanpassad med TomTom ecoPLUS™.

Huvudfunktioner
• Överskådliga automatiserade rapporter om mätarställning, resor och tid som läggs på plats och körstil.

• Snabb installation i alla typer av fordon – bilar, skåpbilar och lastbilar.

• Realtids fordonsspårning, så att du alltid vet var dina fordon är.
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