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SPORTDOG®-TUOTEMERKIN TEK SARJAAN 2.0 ON SAATAVILLA 

UUSIA SUOMEN KARTTOJA 

 

Suomi (20. kesäkuuta 2016) ‒ SportDOG®-tuotemerkin TEK Sarjassa 2.0 

lanseerataan uusia Suomen karttoja asiakkaiden kysynnän johdosta ja 

metsästyskokemuksen parantamiseksi entisestään. 

 

TEK 2.0 on innovatiivinen, uusi ja tämän päivän kehittyneimpiä 

koulutusominaisuuksia sisältävä GPS-tutkakoulutuspanta, joka on suunniteltu 

tarjoamaan “äärimmäisen metsästyskokemuksen”. 

Uudet lisätyt kartat – jotka on valmisteltu metsästäjille erityisesti Suomen 

markkinoilla – ovat topografisesti entistä yksityiskohtaisempia topografisen 

kartan mittasuhteen ollessa 1:20 000. 

 

Kartat ovat yhteensopivia TEK-V2LT-E:n ja TEK-V2L-E:n kanssa, ne sisältävät 

maatilojen rajatiedot ja ovat saatavilla kolmessa alueellisessa formaatissa: 

Pohjois-Suomi (TEK-20K-FI-1), Keski-Suomi (TEK-20K-FI-2) ja Etelä-Suomi 

(TEK-20K-FI-3). 

 

Metsästäjät pitävät TEK 2.0 -laitetta suuressa arvossa, sillä se on äärimmäisen 

luotettava ja tarkka. Jopa 21 koiraa voidaan paikantaa peräti 16 kilometrin 

säteellä käyttämällä HopTek™-teknologiaa, joka mahdollistaa yhdenmukaiset ja 

tarkat sijainninpäivitykset ilman häiriöitä. 

 

Paljon poikkeuksellisen hyviä seurantaominaisuuksia, muun muassa seuraavat: 

 GPS + GLONASS (maailmanlaajuinen satelliittinavigointijärjestelmä) 

eliminoi hukka-ajan – TEK 2.0 kerää jatkuvasti tietoa molemmista 

satelliittikonstellaatioista, mikä lisää tarkkuutta ja seurantatoiminnon 

suorituskykyä. 

 Äänipäivitysten avulla koirien sijainti voidaan tarkistaa reaaliaikaisesti 

kaiuttimien kautta. 

 DryTek™ GPS-panta ja vesitiivis käsilaite ovat vedenpitäviä 7,6 metriin – 

koirien seuranta onnistuu kaikenlaisissa kenttäolosuhteissa. 



 

 

 GPS-pannan pariston elinikä on 24 tuntia. 

 Kallistuskompensoitu kompassi. 

 Tietokonesovellus päivityksiä ja latauksia varten. 

 3 vuoden takuu. 

 

Lisäksi TEK 2.0 sisältää kaikki TEK 1.0 -laitteen erinomaiset koulutusominaisuudet, 

muun muassa seuraavat: 

 

 Mahdollisuus useiden koirien kouluttamiseen – (jopa 21 koiraa TEK 2.0  

-laitteella ja jopa 12 koiraa TEK 1.0 -laitteella). 

 Peräti 99 staattisen stimuloinnin tasoa sekä värinä- ja äänistimulointi. 

 Ohjelmoitava, jatkuva, hetkellinen ja nouseva staattinen stimulointi. 

 

 
LOPPU 

 
Lisätietoja antaa kansainvälisen markkinoinnin johtaja Angela Critchley, 
puh.: +44 (0) 7899 663319. 
 

Huomautuksia toimittajille: 

Radio Systems Corporation perusti SportDOG®-tuotemerkin vuonna 2003 

tarkoituksenaan kehittää ensiluokkaisia tuotteita ammattikouluttajille, 

viikonloppumetsästäjille ja henkilöille, jotka haluavat vain vähän rauhaa 

koiriensa kanssa. SportDOG®-tuotemerkin tuotteet palvelevat ihmisiä, jotka 

haluavat yksinkertaistaa koiriensa kouluttamiseen liittyviä haasteita luottamalla 

koulutuspantateollisuuden johtaviin nimiin. 

SportDOG®-tuotemerkistä vastaavat henkilöt, jotka ovat todella kiinnostuneita 

metsästyksestä ja jotka viettävät suuren osan vapaa-ajastaan koiriensa kanssa. 

SportDOG®-tiimillä on monen vuoden kokemus ammattihenkilöstön 

hyödyntämisestä sekä kenttäkokeista eri maanosissa ja erilaisissa olosuhteissa. 

SportDOG®-tuotemerkki tarjoaa nyt maailman täydellisimmän koulutuspanta- ja 

koulutustuotelinjan. Laaja tuotevalikoima sisältää koulutusjärjestelmiä, 

haukunestolaitteen, koulutuslisätarvikkeita ja koirien GPS-seurantajärjestelmiä. 


