AKTUELLT

Spårsändare där liten
storlek spelar stor roll
Teknikutvecklingen ger
mindre och mindre
enheter. Bland spårsändare
ligger fördelen i dess storlek
men också i hur lätt den
monteras. Branschen kan
nu erbjudas en liten och
billig GPS-tracker för trailer
och släp.
Text: Bosse Norvinge | Foto: Bosse
Norvinge och Call4all
GREEN BUNDL AB erbjuder nu för
Sverige en helt ny GPS-tracker med
avancerad teknologi som säkerställer
snabb och effektiv spårning av trailrar
och släp som stulits eller slarvats bort.
Den nya Lommy Capture sänder sin
position ungefär varannan minut för
kontinuerlig spårning. GPS-enheten
med patenterad teknologi fungerar
utan batteri och erbjuder därför mycket
lång hållbarhet. Trackern säkerställer
istället sin funktion genom energi
från bakljus, bromsljus och blinkers.
De kopplas med dubbelflatstiftskabelskorna direkt ihop med bakljusens
kabelanslutningar som vid användning
laddar upp enhetens inbyggda superkondensatorer (supercapacitor).
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– Den har är inga vanliga batterier
som andra alternativ på marknaden
vilka behöver bytas med jämna mellanrum. Ingen annan kan erbjuda någon
liknande GPS-tracker på marknaden,
säger Jocke Larsson som driver Green
Bundl AB och som beslutade sig för
att marknadsföra Lommy Capture i
Sverige.
– Denna stack ut och jag ser ett användningsområde för den, speciellt hos
transportföretag med stora trailerflottor och hos traileruthyrningsföretagen.
– Trackern är ännu okänd i Sverige
men den har använts ett tag i Danmark,
berättar Jocke och förklarar att Lommy
Capture har utvecklats och tillverkas av
Care4all Aps i Danmark.
sänds positionen ungefär varannan minut. Skulle
bakljuset vara släckt sänder den med
en intervall av två till åtta minuter. Med
bromsljuset aktiveras också enheten.
Utan ström sänder enheten en position
var tolfte timma vid två–tre tillfällen
innan den är urladdad.
Trackern är enkel att montera
och liten i formatet, 54 x 43 x 20
mm, för att kunna gömmas i
baklyktan på trailern där den
samtidigt ligger skyddad
för väder och vind. Den
är för säkerhets skull

NÄR BAKLJUSET ÄR PÅ

även IP65-klassad och vattentät. Kablar
och kopplingar kräver däremot att de
skyddas genom krympplastning för att
garantin ska gälla, en garanti på fem år
som lämnas av tillverkaren.
kopplas till ett abonnemang och användaren kan logga in och
via dator eller smarttelefon få full överblick över enheterna och se positioner
och förflyttningar.
– Vi erbjuder Truck Eye eller det
mer avancerade Bundl Fleet där även
geofence ingår, säger Jocke Larsson som
genom sitt företag Grenn Bundl AB vill
hjälpa åkerier framåt på sin digitaliseringsresa.
– Åkarna är sällan först med det
senaste och riskerar att bli akterseglade. Det är hög tid att åkerierna får
möjlighet att utnyttja de fördelar som
digitaliseringen innebär, avslutar Jocke
Larsson.
Och bra koll på var företagets trailer
och släp befinner sig är en bra början. 

LOMMY CAPTURE

