3S CARRETAS
Sistema de rastreamento
desenvolvido exclusivamente
para carretas!

MONITORAMENTO E RASTREAMENTO COM
CONTROLES E INFORMAÇÕES PRECISAS SOBRE
SUAS CARRETAS
- Mais de 60 dias de autonomia de bateria com a carreta desengatada
- Painel de Gestão Operacional – Onde estão as minhas carretas?
- Gestão de Manutenção e Pneus – KM Rodado / Integração com TMS
- Taxa de utilização – KM Rodado e Tempo de Utilização
- Prevenção de Acidentes – Velocidade / Jornada / Restrições de horários
- Rastreador de Redundância – Segurança contra Roubos e Furtos
ASSISTA AO VÍDEO:

www.3stecnologia.com.br

3S CARRETAS

Sistema de rastreamento
desenvolvido exclusivamente
para carretas!

O sistema 3S Carretas é uma solução exclusiva e inédita da 3S Tecnologia, um
acessório que pode ser integrado com o Sistema TMS, disponibilizando dados
e integrando o sistema a outros softwares de gerenciamento. Uma ferramenta
de gestão que vai ajudar na administração, facilitando a logística, manutenção
e otimização do uso das carretas.

Principais características do sistema:
- Equipamento de instalação simples, independente do cavalo
- Carregador rápido – carga total em 5h com a lanterna ligada
- GPS de alta sensibilidade – permite flexibilidade na ocultação
- Sensor de Movimento para chaveamento do intervalo de comunicação
- Grande durabilidade com baixa manutenção
- Alerta de violação da instalação
- Monitoramento do status da bateria com alertas
- Integrado aos sistemas da 3S – Ex.: Alertas, cercas poligonais e alvos
- Integração via Web Service com softwares do cliente – ex.: TMS

Acessórios disponíveis (opcionais):
1 - Sensor de temperatura – controle mesmo com a carreta desatrelada
2 - Sensor para horímetro do motor do Reefer - Thermoking e outros fabricantes
3 - Roaming internacional
4 - Módulo de Rádio Frequência – Localização RF com caçador

Fundada em 2005, a 3S Tecnologia é uma empresa especializada em soluções de
rastreamento de veículos pesados, cargas, carretas e frotas, recuperação de veículos
roubados, painéis de gestão logística e prevenção de perdas no TRC.

comercial@3stecnologia.com.br
www.3stecnologia.com.br

(11) 4186-9696
(11) 96314-9554
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