
-  Koirapaikannuslaitteet -



Ultrapoint-ohjelmisto on täydellinen valinta metsästäjälle 

joka arvostaa toimintavarmuutta, helppokäyttöisyyttä sekä 

monipuolisia ominaisuuksia yhdessä ohjelmassa. Seuraat kaikkia 

Ultracom-laitteita, itseäsi sekä jahtikavereita samalla ohjelmistolla.

Yksinkertainen käyttöliittymä tekee laitteiden seurannasta nopeaa 

ja helppoa. Ultrapoint-ohjelmistolla olet aina kartalla.

Ultrapoint PRO
Karttaohjelmisto metsästäjälle
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Ultrapoint PRO-ohjelmiston kautta voit hallinnoida kaikkia Ultracom-laitteita.

Ohjelmiston ominaisuudet

•  Helppo ja yksinkertainen käyttää

•  Kattavat kartta-aineistot

•  Karttapäivitykset veloituksetta

•  MML:n tilaraja-aineisto

•  Vesistöjen syvyyskäyrät

•  Oman sijainnin seuranta

•  Mittaus-/merkintätoiminnot

•  Ja paljon muuta*

    * Ohjelmiston ominaisuudet voivat vaihdella

        käyttöjärjestelmä- ja lisenssikohtaisesti.
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Avius

Koira-GPS 
   

Novus

Ultrapoint Maasto on helppokäyttöinen ja 

monipuolinen ohjelmisto, jonka jakson keston 

voit valita käyttötarpeesi mukaan. 

Saatavana:  1 kk:n tai 3 kk:n jaksoissa

Sisältää: Jakson voimassaoloaikana rajoittamattomat 
karttalataukset sekä datayhteydellä paikantamisen.

Ultrapoint Maasto
Karttaohjelmisto passikaverille

Perus-palvelupaketti

• datayhteydellä paikantaminen

• reaaliaikainen tai jälkikäteinen seuranta tietokoneelta

Laaja-palvelupaketti

Perus-palvelupakettiin kuuluvien lisäksi:

• tilarajat     • vesistöjen syvyyskäyrät     • piirtotyökalu

Tracker-/Pointer-yhteensopivuus

• Tracker-/Pointer-merkkisten laitteiden ja   
ohjelmistojen paikantaminen datayhteydellä

• saatavana myös Maasto-ohjelmistoon
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Lisäpalvelut
PRO-ohjelmistoon
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UUSI VHF-POHJAINEN
GPS-METSÄSTYSTUTKA

Tarkka haukkulaskuri

Etäohjattava huomiovalo

Akut itse vaihdettavissa

Ei vaadi GSM-yhteyttä toimiakseen

Seuranta Ultrapoint karttaohjelmasta

Ylivoimaiset ominaisuudet!
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Ultracom Avius on täysin uudenlainen metsästystutka, joka välittää paikkatiedot puhelimeesi vielä 

matkapuhelinverkon ulkopuolella. Kestävä rakenne, muotoilu ja edistyneet ominaisuudet tekevät 

Aviuksesta VHF-metsästystutkien uuden suunnannäyttäjän.

Ultracom Avius
Uuden sukupolven VHF-metsästystutka

  
Toimintavarma

Edistyneiden virransäästötoimintojen ansiosta 
laitteella saavutetaan pitkä toiminta-aika. 
Etäohjattava huomiovalo turvaa koirasi liikkeitä 
hämärässä ja pimeässä.

  
Helppokäyttöinen

Käyttöönotto on nopeaa ja helppoa. Pantaosa 
sekä akut ovat käyttäjän vaihdettavissa, 
myös isäntälaitteen antenni on itse vaihdettavissa.

  
Ei tarvitse matkapuhelinverkkoa 

Panta lähettää paikkatiedon VHF-taajuudella
isäntälaitteeseen, josta tieto välitetään Bluetooth-
yhteydellä puhelimen Ultrapoint-karttaohjelmistoon.
Esiladattujen karttojen avulla et ole riippuvainen 
matkapuhelinverkoista.

  
Kestävä

Panta on vesitiivis ja sen lasikuituvahvisteiset
kotelot mahdollistavat käytön vaativimmissakin
olosuhteissa. Isäntälaite on roiskevesitiivis ja
pienikokoinen.

  
Tarkka haukkulaskuri

Lähes reaaliaikaisen seurannan ja tarkan haukku-
laskurin avulla saadaan enemmän tietoa koiran 
työskentelystä.

  
Monipuolinen

Avius-isäntälaitteella ja Ultrapoint-karttaohjelmalla
voit seurata samanaikaisesti useita Avius-pantoja.
Pantaa voidaan seurata samanaikaisesti useammalla 
isäntälaitteella. Paikkatieto voidaan myös jakaa muille 
käyttäjille datayhteydellä.

Tekniset tiedot  VHF-antenni: Isäntälaite 158 mm, panta 500 mm Paino käyttövalmiina: panta noin 300 g akkuineen

Takuu: 2 vuotta Pannan säätövara: 35 - 60 cm Vesitiiveys: Panta 0,5m/30min, isäntälaite roiskevesitiivis

Paikannus: GPS Akku: 3,7 V 18650 Li-ion (molemmat laitteet) Käyttölämpötila: -15C°…+55C°



Klassinen pantamalli Ultracom Koira-GPS on 

saavuttanut ansaitun suosion erinomaisella 

käytettävyydellään, toimintavarmuudellaan ja 

kestävyydellään. Koira-GPS -mallia on saatavilla 

myös lyhemmällä pantaosalla ja pienemmällä 

akkukotelolla. 

Ultracom Koira-GPS
Tutkapantojen klassikko
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Kärkiominaisuudet

   Toimintavarma

   Kestävä

   Erinomainen kuuluvuus

   Pieni virrankulutus

   Haukkulaskuri ja haukunkuuntelu

   Itse vaihdettavat akut    

Tekniset tiedot Vesitiivis: 0,5m / 30min

Käytettävät akut: 1,2V AA-koko Paino käyttövalmiina: 2-akkuinen 238g / 4-akkuinen 305g

Akkukotelovaihtoehdot: 2 tai 4 akkua Pannan säätövara: ES 30–40 cm, SN 36–51 cm

Takuu: 2 vuotta Käyttölämpötila: -15C°…+55C°
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Ultracom Novus edustaa täysin uudenlaista 

muotoilua. Panta on kooltaan pieni ja 

rakenteeltaan kestävä. Sisäinen antenni, 

talutuslenkillinen pantaosa, joustava rakenne 

sekä etäohjattava huomiovalo lisäävät käytön 

mukavuutta. Novukseen voit kätevästi itse 

vaihtaa pantaosan, akun ja SIM-kortin.

Ultracom Novus
Uusi muotoilu ja akkuteknologia

Kärkiominaisuudet

   Toimintavarma

   Itse vaihdettava akku & pantaosa  

   Erinomainen kuuluvuus

   Etäohjattava teholedi

   Erinomainen akunkesto 

   Haukkulaskuri ja haukunkuuntelu

   Rakenteeltaan kestävä    

Tekniset tiedot Paino käyttövalmiina: 305g 

Takuu: 2 vuotta Vesitiivis: 0,5m / 30min

Käytettävä akku: 3,7 V 18650 Li-ion Käyttölämpötila: -15C°…+55C°



Yhdistävä tekijä

Ultracom-paikannustuotteet valmistetaan Suomessa ja niiden 

suunnittelusta ja kehittämisestä vastaa pohjoissuomalainen 

Ultracom Oy. Yritys on tehnyt pitkään uraauurtavaa työtä GPS/GSM-

pohjaisten koiratutkien parissa. Ultracom on tuonut ensimmäisenä 

markkinoille lukuisia ominaisuuksia haukkulaskurista piirtotyökaluun ja 

datapohjaiseen paikannukseen.

kaikki tuotteet ja ominaisuudet 
sekä jälleenmyyjät:

www.ultracom.fi


