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DP 3400/DP 3401
Helppokäyttöinen, 32 kanavaa, IP57 pöly- ja vesitiivis.
Motorola DP 3401:ssä on integroitu GPS-moduli,
joten paikkatieto voidaan välittää päivystäjälle.
Ohjelmoitavissa analogi- tai digitaalitoiminnoille.

DP 3600/DP 3601
Näytöllinen, 160 kanavaa. IP57 vesi- ja pölytiivis.
Helppokäyttöinen menuvalikko. Motorola DP 3601:ssä
on myös integroitu GPS-moduli, joka välittää paikka-
tiedon päivystäjälle. Radio on ohjelmoitavissa analogi
-tai digitaalitoiminnoille.

MOTOTRBOTM –tarjoaa yhteydenpitoon toimintavarman, kustannustehokkaan ja aina räätälöidyn
ratkaisun. MOTOTRBOTM on uusi digitaalinen tuoteperhe, johon kuuluvat käsi- ja ajoneuvoradiot,
tukiasemat sekä lisävarusteet. MOTOTRBOTM on ammattilaisten valinta. Se avaa yhteydenpitoon
aivan uudet mahdollisuudet.

Siirry digiaikaan!



DM 3400/DM 3401
Numeronäytöllinen, 32 kanavainen
ajoneuvoradio. Helppokäyttöinen.
Voidaan asentaa myös valvomo- tai
pöytäkäyttöön. Motorola DM 3401:ssä
integroitu GPS-moduli, joka välittää
paikkatiedon päivystäjälle. Radio on
ohjelmoitavissa analogi- tai digitaali-
toiminnoille.

DM 3600/DM 3601
Monipuolinen 160 kanavainen ajoneuvo-
radio, jossa 2-rivinen näyttö ja menuva-
likko. Voidaan asentaa myös valvomo-
tai pöytäkäyttöön. DM 3601:ssä on myös
integroitu GPS-moduli, joka välittää
paikkatiedon päivystäjälle. Radio on
ohjelmoitavissa analogi- tai digitaali-
toiminnoille.

DR 3000
Varmatoiminen laitekaappiin asennet-
tava tukiasema, 25W tai 40W mallit.
Tukee kahta samanaikaista puhe- tai
dataviestiä. Mahdollistaa monipuoli-
sen ja kattavan radiojärjestelmän.
Tukiasemaa voidaan käyttää myös
analogisissa järjestelmissä.

MOTOTRBOTM tarjoaa paremman äänen laadun, viestin salauksen, kehittyneen  selektiivikutsun,
tekstiviestiominaisuudet, monipuoliset data- ja GPS-sovellukset, IP-liitännät. Käyttäjä saa kaksi
kanavaa “yhden taajuuden hinnalla.” MOTOTRBOTM voidaan ohjelmoida toimimaan myös analogisissa
radiopuhelinjärjestelmissa.

KEHITTYNYT SELEKTIIVIKUTSU, JONKA AVULLA VOIDAAN LUODA MONIPUOLISIA PUHERYHMIÄ.

YKSI – YKSI YKSI – USEA YKSI – KAIKKI



Motorolan Professional GP- ja GM-sarja on nimensä mukaisesti ammattilaisten valitsema
ja kehittämä. Sarja on toiminut suunnannäyttäjänä monelle seuraajalle. Laitteet ovat
monipuolisesti ohjelmoitavia ja niihin saa runsaasti lisävarusteita. Yksinkertaisesti
huipputuotteita.

GM 340
Kätevä ja helppokäyttöinen ajoneuvoradio.
Neljä kanavaa. Soveltuu erinomaisesti
pienille työyhteisöille. Kestävyydeltään
aivan omaa luokkaansa.

GP 330
Pienille organisaatioille tarkoitettu
edullinen nelikanavainen käsiradio.
Erittäin helppokäyttöinen laite, joka
soveltuu erinomaisesti esimerkiksi
varasto- ja jakelutoimintojen
käyttäjille. Paina ja puhu – helppoa.

GP 388
Suuremmille organisaatioille soveltuva
255- kanavainen käsiradio. Pienikokoinen ja
kevyt. Laitteessa on samat ominaisuudet kuin
Motorola GP 380:ssa. Selkeä LCD-näyttö,
josta näkee puheryhmien nimet ja yksilö ID:n
sekä muut tilatiedot. DTMF-koodein toteutetut
ohjaukset/data-sovellukset.

GP 344
Pienikokoinen ja suosittu
16-kanavainen perusradio
keskisuurille organisaatioille.
GP 344 on helppokäyttöinen
ja kevyt radio (250 g). Siinä
on samat ominaisuudet kuin
Motorola GP 340:ssa.

GM 360
Ajoneuvoradio, jossa on 255 kanavaa.
Soveltuu ominaisuuksiltaan erinomaisesti
keskisuurille ja kasvaville yrityksille.
Radiossa on selkeä yksirivinen näyttö.

Ammattimaista viestintää!



GP 360
Isoille organisaatioille tarkoitettu
255-kanavainen ammattiradio.
Selkeä LCD-näyttö, josta näkee
puheryhmien nimet ja yksilö
ID:n sekä muut tilatiedot.

GP 380
Isoille organisaatioille tarkoitettu
255-kanavainen ammattiradio.
Selkeä LCD-näyttö, josta näkee
puheryhmien nimet ja yksilö ID:n
sekä muut tilatiedot. DTMF-koodein
toteutetut ohjaukset/data-sovellukset.

GP 340
Suosittu ja luotettava 16-kanavainen
käsiradio. Laite soveltuu parhaiten
keskisuurille organisaatioille. Erittäin
helppokäyttöinen. Motorola GP 340
mahdollistaa myös kädet vapaana
toiminnon. Eniten myyty käsiradio
maailmassa – ja Suomessa.

GM 380
Vaativiin ja vaihteleviin viestinnän tarpeisiin sopiva ajoneuvoradio,
jossa on 255 kanavaa. Soveltuu erityisesti suurille organisaatioille.
Sisäänrakennettu puhemuisti. Nelirivinen selkeä näyttö.



CM 360
Pienille ja keskisuurille organisaatioille tarkoitettu
ajoneuvoradio, jota voi käyttää myös pöytäradiona.
Laitteessa on 100 kanavaa. Selkeä näyttö. Äänentoisto
on selkeää ja kuuluvaa käyttöympäristöstä huolimatta.

CM 340
CM 340 on tarkoitettu pienille ja keskisuurille
yrityksille. Ajoneuvoradiota voi käyttää myös
pöytäkoneena. Laitteessa on kymmenen
kanavaa. Erittäin helppokäyttöinen.

CP 040
Pienille ja keskisuurille yrityksille. Kaksi mallia,
toisessa neljä, toisessa 16-kanavaa. Todella edullinen
ja toimintavarma laite, joka läpäisi Motorolan
nopeutetun käyttöikätestin erinomaisin tuloksin.

Edullinen Commercial-sarja, jossa on tingitty laitteiden hinnasta, ei ominaisuuksista
Radiot sopivat erinomaisesti teollisuusympäristöön, maatiloille, vapaa-ajankeskuksiin
vartiointi- ja rakennusalalle, satamiin, siivous- ja huoltoliikkeisiin.

Edullinen vaihtoehto!



GP 340 ATEX
Mallin teknologia perustuu
maailman myydyinpään radio-
puhelimeen Motorolan GP 340.
Radio on toimintavarma
vaativissa ja riskialttiissa
olosuhteissa. Laitteessa on 16
kanavaa. Helppokäyttöinen.
Erittäin hyvä äänenlaatu.

GP 380 ATEX
Mallissa on 255 kanavaa. Isoille organi-
saatioille. Selkeä LCD-näyttö, josta
näkee puheryhmien nimet ja yksilö ID:n
sekä muut tilatiedot. DTMF-koodein
toteute-tut ohjaukset/data-sovellukset.

-hyväksytyt radiopuhelimet räjähdysvaarallisiin olosuhteisiin.

ATEX-radiot on tarkoitettu tiloihin (Atmospheres EXplosibles), joissa palavat nesteet, kaasut tai pöly
voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Motorolan ATEX-radiot pohjautuvat eniten myytyihin GP-sarjan
malleihin. Motorolan ATEX-radioita käytetään öljynjalostamoilla, kemianlaitoksilla, jätevesipuhdistamoilla,
kaatopaikoilla, biokaasulaitoksilla, kaivoksilla.  Radiot ovat kestäviä ja niissä on korkealuokkainen

ATEX NORMIT:

II 2G Ex ib IIC T4 (kaasu)

II 2D Ex tD A21 IP6x ib D21 T110°C (pöly)

I M2 Ex ib I (kaivos)
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GP 344 R
Radio on yksinkertainen
käyttää. Tehokas ja luotettava
työkalu. Pienikokoinen ja kevyt
radio, jossa on 16 kanavaa.
Samat perusominaisuudet
kuin GP 340:ssa.

GP 366 R
Isoille organisaatioille tarkoitettu
ammattiradio, jossa on 255
kanavaa. Käyttäjäystävällinen
menu-valikko. Selkeä LCD-näyttö,
josta näkee puheryhmien nimet ja
yksilö ID:n sekä muut tilatiedot.

GP 388 R
Isoille ja laajeneville organisaatioille.
Radiossa on 255 kanavaa. Samat
perusominaisuudet kuin Motorolan GP
380:ssä, laitteen koko on vain pienempi.
Selkeä LCD-näyttö, josta näkee
puheryhmien nimet ja yksilö ID:n sekä
muut tilatiedot. DTMF-koodein toteutetut
ohjaukset/data-sovellukset.

Motorolan vesitiiviit radiot on tarkoitettu kosteisiin ja vetisiin olosuhteisiin. Motorolan GP-R-sarjan
radiot täyttävät virallisen IP67 tiiveysluokan vettä ja pölyä vastaan. Radion käyttäjät voivat luottaa
laitteiden toimintavarmuuteen kovissakin olosuhteissa mm. laivoissa, satamissa, kaivoksissa,
rakennuksilla, teollisuudessa.

Jälleenmyyjä:

Vesitiiviit radiot
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