
 
 

 
 

 
 

X-TRACKER (GPS Tracker) 
Battery powered GPS/GSM Tracking Unit med ekstrem lav strømforbrug og ultra følsom GSM/GPS modul. 

Alle priser er inkl. moms. 
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X-Tracker er nok den GPS tracker der er simplest at anvende. 
 

For at få X-Tracker’ens position, skal man blot sende en SMS, hvor 
man skriver X-Tracker’ens IMEI nummer som står på X-trackeren, til 
nummer 91593250, hvorefter man modtager positionen på SMS 
som vist i eksemplet med et link til google maps, som man blot skal 
trykke på for at få vist positionen på et kort. 

 
Hvis man vil have X-Tracker til automatisk at sende positionen hver 
gang den har flyttet sig, skal man blot tilføje et A lige efter IMEI 
nummeret. 

For at få den til at stoppe med automatisk sending af positionen 
igen, sender man blot IMEI nummeret uden et A. 

 
X-Tracker opdaterer sin position hver gang den har holdt stille i 
mindst 5 minutter efter at den har flyttet sig til en anden position. 

 
X-Tracker leveres klar til brug med indbygget SIM-kort. 
Af hensyn til miljøet leveres X-Tracker uden USB oplader, da mange 
i forvejen har en USB oplader. 

 

Velegnet til tyverisikring og genfinding af 
køretøjer, både, bådmotorer, møbler, cykler, 

elektronik, maskiner mm.. 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TEKNISKE DATA 
Opladningstid fra tom batteri               6 timer 

Opladestik                                                 Mini USB 

Standby tid                                                5 år 

Aktiv funktionstid                                    40 timer GPS 

følsomhed*                                             -165 dBm GSM 

følsomhed                                            -109 dBm Mål i 

millimeter                                            58 x 41 x 19 

Vægt                                                           40 gram 

Tæthedsgrad                                            IP50 

Temperaturområde                                -20’C til +50’C 

Udviklingsland                                          Danmark 

Produktionsland                                      Danmark 

 
* GPS modulet er så følsom at den typisk også kan se satellitter indendørs, f.eks. hvis den 

bliver parkeret i en parkeringskælder eller gemt i en hal eller et hus. 

 
PRIS KUN Kr.1595,- incl. 10 års teleabonnement. 

Ingen ekstra udgifter de næste 10 år. 
Derefter koster et års teleabonnement kun 30Kr. om måneden. 

 

 


