
vi presenterar

maxitracker

Kompromisslös 
portabel GPS-spårning!



2019 års stora nyhet är den portabla 
spårsändaren MaxiTracker! MaxiTracker har en 
smidig, vattentät konstruktion som ryms i din jackficka. 

Den kan monteras med magnet på valfri plats i ditt fordon, och 
har upp till tre års standbytid. Den är det perfekta alternativet 
för dig som inte vill bekymra dig om kabeldragning! 

VAD ÄR

maxitracker?



Upptäck den portabla spårsändaren

maxitracker
Nya MaxiTracker från SweTrack är en batteridriven 
spårsändare i en vattentät konstruktion som ryms i din 
handflata. Med MaxiTracker är möjligheterna oändliga: 
du kan använda den för att spåra båtmotorer, var-
utransporter eller veteranbilar - bara din egen fantasi 
sätter gränserna! Dessutom kommer MaxiTracker med 
ett batteri på hela 6000 mAh, och har smarta energis-
parfunktioner inbyggda, som gör att den endast är aktiv 
när spårningsobjektet är i rörelse. Tack vare detta, så 
levererar produkten upp till 3 års standbytid eller 
100 dagars aktiv användning!

Allt du behöver är en app!

detta är äkta plug & play!

Det är både enkelt och roligt att spåra med MaxiTracker! Du mon-
terar produkten var som helst, och därefter ser du enhetens 
position i vår mobilapp när du skapat ditt konto - ingen extra 
konfiguration krävs! Du kan även skapa ett geostängsel, så att du 
får ett larm när objektet lämnar ett visst område, eller ta fram 
historik på hur det rört sig tidigare. Krångligare än så ska det inte 
behöva vara, tycker vi.

Med MaxiTracker tar vi begreppet “kort startsträcka” till helt nya nivåer! 
Ladda batteriet, registrera produkten i vår smarta app och montera den 
enkelt med magnet på ditt fordon. Därefter uppdateras positionen 
automatiskt varannan minut när fordonet rör på sig. Batteriet har upp till 3 automatiskt varannan minut när fordonet rör på sig. Batteriet har upp till 3 
års standbytid, och klarar upp till 100 timmars konstant spårning vid 
rörelse. Används fordonet en timme per dag, så klarar produkten upp till 
100 dygn mellan laddningarna! När det blir dags att ladda batteriet så 
säger appen till.

Hitta din återförsäljare på swetrack.com



MaxiTracker kostar endast 990kr inklusive moms.
Därefter laddar du produkten med ett värdebevis
till en kostnad av 49 kr per månad. Du betalar bara
för den tid du vill använda GPS-spåraren, och du 
laddar snabbt och säkert på ytterligare användning
via vår hemsida. 

Du kan köpa MaxiTracker hos utvalda återförsäljare.Du kan köpa MaxiTracker hos utvalda återförsäljare.
Besök vår hemsida www.swetrack.com för mer 
information om var du köper din MaxiTracker.

här finner du lite
tekniska specifikationer:


