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HD Traffic® Rychlostní radary

TomTom Places Počasí TomTom

Výška Šířka

Hmotnost Nebezp. mat.

IQ Routes® QuickGPSfix Hlasové ovládání Dokonalé navádění 
jízdními pruhy

Duální montážní 
systém

TomTom PRO 5150 TRUCK LIVE
Základem vaší profese je spolehlivost. Hlavním protivníkem je čas. Vyhněte se 
dopravním zácpám, úzkým vozovkám a získejte čas na svou stranu se službami TomTom 
PRO 5150 TRUCK LIVE.

Pokyny vhodné pro nákladní vozy, živá dopravní upozornění a snadná správa pomáhají 
udržovat vše pod kontrolou. Díky tomu můžete na zákazníky udělat dojem svými 
spolehlivými a skutečně profesionálními službami.

Šetřete čas, když vyrazíte na trasu
Vyhledejte nejlepší trasu pro své nákladní vozidlo
PRO 5150 TRUCK LIVE doporučuje trasy vhodné pro nákladní vozy po celé Evropě.

• Vyhněte se úzkým ulicím a ostrým zatáčkám.

• Získejte přesný odhadovaný čas příjezdu na základě nižší než průměrné rychlosti.

•  Vyhněte se silnicím s omezenou výškou, zátěží, šířkou, délkou nebo zákazem vjezdu 
s nebezpečnými materiály.

Buďte vždy v obraze s BEZPLATNOU doživotní aktualizací map
Se zařízením PRO 5150 TRUCK LIVE vždy jedete podle nejnovější mapy. Dostaňte se do cíle 
rychleji díky mapám s doživotní aktualizací ZDARMA*.

• Vyhněte se objížďkám a jeďte vždy s nejnovější mapou pro nákladní vozy.

• Stáhněte si nejméně 4 nové verze map pro nákladní vozy každý rok.

• Získejte BEZPLATNÉ denní opravy map od komunity TomTom Map Share.

Udržujte si stálý přehled o dopravní situaci před vámi
Zařízení PRO 5150 TRUCK LIVE nabízí Služby LIVE na jeden rok ZDARMA*, se kterými můžete 
například překonat dopravní zácpy díky informacím v reálném čase služby HD Traffic. 

• Předejděte zpoždění a vyhněte se objízdným trasám.

• Chytře plánujte přestávky tak, abyste se vyhnuli zácpám.

• Získejte přesné odhadované časy příjezdu, které zohledňují provoz.

* Požadovaná registrace na http://business.tomtom.com/liveactivation
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Ušetřete ještě více času s aplikací WEBFLEET®

Zařízení PRO 5150 TRUCK LIVE je připraveno pro aplikaci WEBFLEET®, takže lze 
pomocí jednoduchého upgradu připojit k naší službě řešení vozového parku online**. 
Není určena pouze pro velký vozový park, velmi dobře poslouží i nezávislým řidičům.

Snižte náklady na palivo a údržbu 
Máte-li možnost sledovat jízdní výkony, můžete zdokonalovat styl jízdy a snížit tak náklady 
na palivo a údržbu.

• Uspořte palivo díky funkci Active Driver Feedback. 

• Předcházejte odstávkám efektivním plánováním údržby.

Snižte administrativní zátěž a papírování
Aplikace WEBFLEET zaznamenává informace o jízdě a tím značně redukuje nutné 
„papírování“ na konci dne.

• Získejte automatickou knihu jízd online se záznamy úkolů a pracovních hodin.

• Uchovávejte nejpřesnější záznamy s daty vozidla v reálném čase.

• Podložte svůj výkon jednoduše použitelnými záznamy.

Plánujte denní aktivity efektivněji
Aplikace WEBFLEET vám pomůže organizovat práci s nejvyšší možnou efektivitou a 
umožňuje sdělit vašim zákazníkům přesný čas příjezdu. 

• Získejte záznamy o spolehlivosti služeb, vlivu na životní prostředí a další.

• Nahrávejte údaje o práci pomocí zařízení TomTom. 

• Provádějte zpracování nabídek tím nejefektivnějším způsobem. 

** Je nutné předplatné služby WEBFLEET®

Technické údaje

Výdrž baterie Až 2 hodiny provozu bez nabíjení

Bluetooth® Ano, pro připojení k zařízení LINK 3XX/510 a sadě handsfree

Vnitřní paměť Vnitřní paměť flash – 8 GB

Velikost displeje 5" / 13 cm

Typ displeje Kapacitní širokoúhlý displej 16:9

Rozměry zařízení 143 mm (Š) x 88 mm (V) x 19 mm (H)

Hmotnost zařízení 260 gramů

Připojení Integrovaný modem GSM

Pokrytí mapy Všechny země EU, EU 45

Atributy pro nákladní automobily zahrnují – omezení kvůli rozměrům, hmotnosti a 
nebezpečným materiálům v těchto 22 zemích: AT, BE, CH, CZ, DK, DE, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IT, 
NL, NO, LU, SE, SI, SK, PL, PT, UK.


