
De eerste premium gps-tracker 
zónder abonnement

Powered by

3 jaar batterijduur
Dekking in heel 
EU + 70 landen 

Waterdicht 
(IP67 classificatie)

No plug, just play! 
 

Dit is Loca. De nieuwste generatie gps-tracker, zónder 
abonnement. Door de lage aanschafprijs van  

€  82,60,- excl.BTW en het wegvallen van periodieke  
kosten wordt de slimme gps-technologie nu bereikbaar 

voor iedere ondernemer.

Het zoeken naar bedrijfsgoederen wordt veel efficiënter 
met alle locatie-data voorhanden. In branches als bijvoor-

beeld de logistiek, transport of automotive is er daarom 
veel tijd en geld te besparen met gps-tracking. Echter, 

vanwege de hoge abonnementskosten was grootschalige 
toepassing tot nu toe financieel vaak niet haalbaar. 



Feiten & cijfers
Loca hardwarespecificaties

Nauwkeurigheid 
gps <3 meter 

lbs < 400 meter

GMS speficicaties 
GPRS 

(Dual band 850/900/1800/1900 MHz)

GNSS specificaties:  GNSS specificaties 
GNSS receiver, CEP: < 3 meter

Materiaal
PC/ABS, robuust met  

hoge slagvastheid

Afmetingen
7,4 x 5,4 x 2,2 cm

Gewicht:   Gewicht
74 gram

Waterdicht 
IP67, stofvrij en waterdicht  

(maximaal 30 minuten op  

maximaal 1 meter diep)

 

Eigenschappen 
Hoge slagvastheid (IK08), 
ook bij lage temperaturen 

Werktemperatuur
-20 tot +60 graden Celsius

Batterijcapaciteit  
1.100 locaties* 
 

Montagemethodes  
Schroeven, plakken, lijmen,  

kitten of met tie-wraps

Installatiemethode  
Na activeren kan Loca binnen  
2 minuten worden gemonteerd.  
Door de interne accu hoeft  
Loca niet op stroom te 
worden aangesloten

CE-markering   
Loca heeft een CE-markering

 

Batterijlevensduur
Standaard ontvang je met Loca 1 positie per dag op een door 
jouw aangegeven tijdstip. Pas je de frequentie aan, dan heeft dit 
effect op de levensduur van de batterij.

Aantal posities per dag:       Batterijduur:

*Externe factoren zoals weersinvloeden en signaalkwaliteit zijn van invloed op de levensduur van de batterij. Loca is voor 95% recyclebaar als e-waste. Ga naar loca.nl/over-ons voor meer informatie over het recyclingproces.  
Tips nodig voor het bevestigen van Loca? Bekijk www.loca.support © Nedsoft B.V. 2022. Loca productspeficaties, versie 25 januari 2022 (Loca V1).
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De software van Loca
Platformen   
Loca app (iOS en Android) + webportaal (desktop).  
App + webportaal beschikbaar in de talen:  
Nederlands, Engels, Duits en Frans. 
 

Locatie historie
3 jaar

Meldingen   Soorten meldingen 
-E-mail     -Locatie doorgeven
-Pushnotificatie op telefoon  -Accu bijna leeg 
  of smartwatch (iOS & Android) -3x geen locatie ontvangen

Functionaliteiten
-Direct locaties delen (b.v. via WhatsApp)
-Groepen aanmaken 
-Registratie van object naam/serienummer/merk/model 
-Downloaden van rapporten

Welke informatie geeft de software?
-Locatie, tijdstip en adres van de objecten
-GPS ontvangst kwaliteit
-Batterij status
-Ingestelde frequente met resterende batterijduur
-Locatie historie
-Groep, details van object
-Kaartoverzicht van alle objecten
-Meldingen en rapportages

Koppeling eigen software | Nieuw 
Loca API-koppeling is beschikbaar.

Terugvindt modus 
In geval van calamiteiten kan je de frequentie aanpassen naar  
1x per 10 minuten.


