
Milí zákazníci,
dodatečně Vám všem, prostřednictvím lednového zpravodaje, 
přejeme zdraví, sílu a spokojenost v roce 2013.

Zároveň se s Vámi rádi podělíme o novinky, změny a konkrétní 
informace, jež jsou právě aktuální. Měníme naše logo, respektive 
oživujeme jeho design, upravujeme vzhled, obsah a uspořádání 
webových stránek a nadále usilujeme o stabiliní pozici na trhu po-
skytovatelů systémů GPS. Díky intenzivnímu přístupu při prově-
řování nových potřeb a hledání vhodných řešení zvyšujeme počty 
zákaznických aplikací.

Kromě výše zmiňovaného je rok 2013 pro nás velmi významný. 
Oslavíme 20leté výročí vybudování a zahájení provozu hromad-
né radiotelefonní sítě „echoton“. Síť se nachází na území severní 

Moravy a Slezska a je stále, byť v omezeném počtu stanovišť, 
provozována. Budeme pokračovat v prodeji bezdrátových komuni-
kací vč. prodeje koncových přístrojů (radiostanic) a systémů GPS, 
budeme se nadále podílet na rozvoji a prodeji bezdrátových míst-
ních varovných a informačních systémů.

Systémy slouží k předávání informací a přenosu varovných signálů 
obyvatelům měst a obcí, kterým jsme připraveni opětovně nabízet 
pomoc při získání finančních prostředků v rámci vyhlášených do-
tačních titulů a navrhovat vhodná technická řešení.

Na závěr Vám děkujeme za Vaši přízeň a budeme se těšit na další 
spolupráci s Vámi.

Echoton

Motorola přichází s mimořádnou nabídkou na podporu prode-
je digitálních radiostanic MOTOTRBO. Usnadňuje tak první krok 
všem zájemcům o přechod na digitální rádiovou komunikaci. 

Je to příležitost pro zahájení přirozené a postupné obměny radio-
stanic a sítí při zachování funkčností stávajících analogových sítí.

Radiostanice  MOTOTRBO je možné provozovat v plné funkčnos-
ti i v analogových sítích (v analogovém režimu), takže uživatelé 
mohou používat oba typy radiostanic neomezeně dlouho v jedné 
síti a vlastnosti MOTOTRBO začít využívat až po úplném přecho-
du na digitální síť.  

V rámci akce lze zakoupit kapesní a vozidlové radiostanice 
MOTOTRBO se slevou, bude-li jako protihodnota předložena sta-
rá kapesní či vozidlová radiostanice. Rovněž lze zakoupit převa-
děč MOTOTRBO oproti starému převaděči. Slevy jsou uvedeny 
v tabulce. Vrácená kapesní radiostanice musí obsahovat baterii 
a anténu. Součástí vrácené vozidlové radiostanice musí být 12V 
kabel. Vrácený převaděč musí obsahovat napájecí kabel.

Za protihodnotu se nepovažují  radiostanice PMR 446, občanské 
radiostanice (CB), letecké a amatérské radiostanice.

Firemní zpravodaj
www.echoton.cz
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AKCE Výměna starých radiostanic 
za nové digitální radiostanice MOTOTRBO

DM 4600/4601 DP 4600/4601 DR 3000

síti a vlastnosti MOTOTRBO začít využívat až po úplném přecho-
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Máme na skladě několik repasovaných vozidlových radiostanic 
GM 1200 K8, které nabízíme za výprodejní cenu 122 USD, což 
odpovídá cca 2.500 Kč bez DPH. Radiostanice je v pásmu 403 
až 470 MHz a je vhodná jak pro hromadné (trunkové) rádiové 
sítě, tak pro konvenční sítě. Vyznačuje se vysokou provozní 
spolehlivostí a odolností. Více informací včetně konkrétní ceny 
dle kurzu dolaru je k dispozici v našem e-shopu na stránkách 
www.echoton.cz.

Výprodej repasované radiostanice Motorola GM 1200 K8

Kontrola tankování a spotřeby pohonných hmot ve vozidlech

Aplikace vygeneruje pomocí sestavy „report tankování“ přehlednou tabulku s množstvím skutečného přírůstku paliva v nádrži. Návratnost 
investice do pořízení takového zařízení je v řádu několika měsíců. Pro ověření vlastností a funkcí nabízené aplikace poskytujeme zdarma zkušeb-
ní provoz na dobu jednoho až dvou týdnů. Další informace a cenové kalkulace poskytne naše obchodní oddělení na tel.: 596 624 030.

 1.  Radiostanice/převaděč nemusí být plně funkční, ale musí pro-
jevovat známky života (po zapnutí musí pípnout nebo rozsvítit 
LED, displey apod.). 

2.  Staré radiostanice/převaděč musí být předloženy do Motoroly 
nejpozději do 3 týdnů od objednání stanic MOTOTRBO. Do 
této doby se nepočítá čas potřebný na přepravu. Náklady na 
přepravu hradí odesílatel.

3.  Jestliže radiostanice/převaděč na výměnu nebudou doručeny 
nejpozději do 3 týdnů nebo nesouhlasí počet vrácených a ex-
pedovaných radiostanic nebo stanice nebudou jevit známky 
života, nebude sleva uplatněna.

4.  Přenosná radiostanice musí být vrácena včetně baterie a anté-
ny a musí být naprogramovaná.

5. Vrácené radiostanice budou ekologicky zlikvidovány.

Akce platí do konce roku 2013.

Pro uplatnění slevy platí tato základní pravidla:

2.500 Kč

bez DPH

Radiostanice Motorola Radiostanice
jiných značek

DM4400, DM4401 - $33 - $45

DM4601, DM4601 - $45 - $59

DP4400, DP4401,
DP2400 - $59 - $72

DP4600, DP4601
DP4800, DP4801

DP2600
- $72 - $85

DR3000 - $110 - $315

S rostoucími cenami PHM stoupá počet krá-
deží PHM při tankování nákladních vozidel 
mimo areál firmy. Stává se, že část koupené-
ho paliva nenateče do nádrže vozidla, ale do 
kanystru. S tím má jistě každý provozovatel 
vozového parku své zkušenosti. V mnohých 
firmách se tomuto nešvaru brání pořízením 
systému sledování vozidel pomocí GPS včet-
ně měření spotřeby paliva. Nabídkou těchto 
systémů a poskytování služeb monitoringu 
provozu vozidel se zabýváme již od roku 2006. 
Měření spotřeby nafty je možné různými způ-
soby – čtením sběrnice FMS, průtokoměrem, 
hladinovou sondou nebo napojením plová-
ku. Jsme schopni realizovat všechny metody 
dle požadavků na přesnost a cenových možnos-
tí zájemce. Na obrázku je výstup, jenž posky-
tuje naše webová aplikace při osazení vozidla 
hladinovou sondou.

Předností sondy je výborná přesnost (kolem 
2 % z objemu nádrže). Výhodou je také mož-
nost kontroly náhlého úbytku (indikace zcizení) 
i přírůstku paliva (tankování) pro porovnání 
s dokladem o tankování.  

Slevy dle typu zakoupených radiostanic jsou v následující tabulce.
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