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TomTom PRO 7150 TRUCK
Os seus camiões são grandes e agora o seu sistema de navegação também. O novo 
TomTom PRO 7150 TRUCK tem um ecrã de 5" que torna a navegação dos seus camiões 
ainda mais fácil fornecendo instruções visuais claras para ajudar os seus motoristas a 
evitar as restrições.

Com o TomTom PRO 7150 TRUCK é menos provável que os motoristas fiquem presos no 
trânsito, circulem com atrasos ou que percorram distâncias desnecessárias, o que significa 
viagens produtivas e uma planificação rigorosa.

Poupe tempo e combustível seguindo os percursos mais 
inteligentes
O TomTom PRO 7150 TRUCK leva a sua frota até ao destino em qualquer ponto da Europa (45), 
tendo em conta:

• As velocidades mínimas de camiões em todas as vias

• Ângulos fechados, difíceis para camiões

• O facto de, para os camiões, ser preferível virar à esquerda do que à direita

•  O IQ Routes® utiliza dados em tempo real das velocidades para calcular o percurso mais 
rápido para cada hora e dia da semana

Planeia ainda percursos evitando restrições conhecidas relativas a peso, dimensões e materiais 
perigosos, nos seguintes países: Áustria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Finlândia, 
Alemanha, Grécia, Hungria, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Noruega, Polónia, Portugal, Eslovénia, 
Eslováquia, Espanha, Suécia, Suíça, Países Baixos, Reino Unido. E com o TomTom Map Share™, 
pode efectuar correcções nos seus mapas, adicionando restrições de altura e peso às ruas, ou 
simplesmente bloquear uma rua, de forma totalmente autónoma.

Mantenha os seus motoristas seguros
Conduzir com um equipamento de navegação é mais seguro, pois retira toda aquela tensão de 
andar à procura do caminho e permite uma maior concentração dos motoristas na estrada. 

O TomTom PRO 7150 TRUCK mantém os seus motoristas seguros. Vem equipado com funções 
de segurança como:

• Avisos de proibições e estradas sem saída 

• Evita áreas em que o peso ou a carga do veículo pode tornar as manobras perigosas

•  O grande ecrã, a nova interface e o ecrã Fluid Touch capacitivo permitem ao condutor tocar 
para aplicar mais ou menos zoom no mapa, ou percorrer os menus utilizando a ponta dos 
dedos, exigindo assim menos toques no ecrã, para que possa dar mais atenção à estrada

•  Tecnologia avançada de indicação da faixa de rodagem - para ajudar na navegação em 
cruzamentos

•  Conversor texto-fala - instruções faladas do equipamento para que não se distraia da estrada

•  Os equipamentos TomTom PRO incluem mapas gratuitos, desde que tenha uma subscrição 
do WEBFLEET com a tarifa LIVE. Descarregue mapas gratuitos, pelo menos 4 vezes por ano, e 
receba todas as atualizações de rede de estradas e pontos de interesse.

IQ Routes® Tecnologia avançada 
de indicação de faixa 

de rodagem
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(13 cm / 5”)
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Preparado para* a gestão de frotas WORKsmart™
O PRO 7150 TRUCK pode integrar as soluções TomTom WORKsmart™ - para uma fácil gestão 
da frota. Informe os seus clientes sobre o horário de chegada, utilize as informações do 
tacógrafo digital para alterar planificações em tempo real ou gerir as horas de trabalho com 
um simples clique.

WORKsmart™-Traffic – Evite engarrafamentos e mantenha os seus motoristas em movimento

WORKsmart™-Track – Monitorize as suas viaturas em tempo real

WORKsmart™-Job – Mantenha-se informado sobre a evolução dos trabalhos

WORKsmart™-Time – Faça a gestão do tempo dos seus motoristas com o simples toque  
num botão

WORKsmart™-Eco – Mantenha a sua empresa amiga do ambiente

WORKsmart™-Insight – Informação num ápice para decisões mais inteligentes

* É necessária subscrição ao TomTom WEBFLEET e um TomTom LINK no veículo.

Especificações

Autonomia da bateria Até 3 horas de autonomia

Conectividade dos serviços LIVE Sim, dependendo da subscrição WEBFLEET

Bluetooth® Sim, para chamadas em modo de mãos-livres

Memória interna Memória flash interna de 8 GB

Tamanho do ecrã 5” / 13 cm

Tipo de ecrã Ecrã panorâmico 16:9 capacitivo

Resolução do ecrã WQVGA (480 x 272 pixéis)

Medidas do equipamento 143 mm (L) x 88 mm (A) x 19 mm (P)

Peso do equipamento 266 gramas

Cobertura cartográfica Todos os países da Europa, EU 45 27
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As restrições de dimensão, peso e materiais perigosos estão disponíveis para as estradas principais e de ligação nos seguintes países: 
AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK e nas redes de estradas principais em CZ, FI, GR, NO, PL, SI, SK. 

Vá a tomtom.com/business para para verificar a cobertura mais recente de países.
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