
TRACKER DTS - 2 ANTENNE DIGITAL BEACON, 260G .................................................Kr. 1.499,00
DTS RESCUE PACKAGE - STEALTH 240/B1 EXT. SHOVEL ..........................................Kr. 1.999,00

Den klassiske Tracker. 2 digitale antenner og en søgeafstand 
op til 50 meter. LED retningsvisning og digital display til af-
standsvisning. Meget intuitiv betjening og rent design, som 
ikke forvirrer brugeren. Autorevert mode option, så den selv 
går tilbage til ”send” hvis du rammes af en sekundær lavine. 
Realtime beregning af signaler giver markedets hurtigste 
visning. Vægt 385g. Dimensioner 13,2x8,6x2,5 cm

TRACKER T2 - 3 ANTENNE DIGITAL BEACON, 255G ...................................................  Kr. 2.299,00
T2 RESCUE PACKAGE - STEALTH 270/B1 EXT. SHOVEL .............................................Kr. 2.999,00

Tracker2 med 3 digitale antenner gør søgningen 3 dimensional 
og forøger søgedistancen, som er helt op til 65 meter. Den 
mekaniske omskifter mellem send og søg er logisk og intuitiv. 
LED retningsvisning, som kan ses i alle forhold og digital dis-
play til afstandsvisning. Autorevert mode option, så den selv 
går tilbage til ”send” hvis du rammes af en sekundær lavine. 
Realtime beregning af signaler giver markedets hurtigste ret-
ningsvisning. Vægt 295g. Dimensioner 13x8,5x2,5cm

TRACKER T3 - 3 ANTENNE DIGITAL BEACON, 215G ....................................................Kr. 2.799,00
T3 RESCUE PACKAGE - STEALTH 270/B1 EXT. SHOVEL .............................................Kr. 3.499,00

Den nemmeste Beacon er blevet mindre. Tracker3 er en vide-
reudvikling af Tracker2, men bare meget mindre. De 3 digitale 
antenner gør søgningen 3 dimensional og forøger søgedistan-
cen, som er helt op til 65 meter. LED retningsvisning, som kan 
ses i alle forhold og digital display til afstandsvisning. Nyt sele 
system og Autorevert mode option, så den selv går tilbage til 
”send” hvis du rammes af en sekundær lavine. Realtime be-
regning af signaler giver markedets hurtigste retningsvisning. 
Vægt 236g. Dimensioner 11,5x7,1x2,0cm

SIMPELT  
ER HURTIGT

TRACKER TECH OVERSIGT
  Tracker3 Tracker2 Tracker DTS
Temperatur resident display     
Mulighed for ”mute mode”     
Auto revert mode     
Special seach mode (70 grader)     
Tre antenner      
65 meters søgeafstand    
Indikator for ”multi burial”    
Signal supression mode   
Indikator for ”kritisk tæthed”   
Big Picture Mode 
Bevægelsessensor auto revert  
Opgraderbar software 
Vægt  260g 255g 215g


