
SAKOPLAN APP HIGH SECURITY to opatentowany, innowacyjny system antywłamaniowy zapewniający bardzo 
duże bezpieczeństwo pojazdów i transportowanych ładunków. Kompleksowa ochrona antywłamaniowa składa 
się z dwóch współpracujących systemów: 

1. zbrojenie plandeki dwiema galwanizowanymi linkami stalowymi, o grubości 1 mm, w izolacji PVC, 
2. zabezpieczenie elektroniczne – centrala alarmowa wyposażona w bezprzewodowe czujniki monitorujące stan 

plandeki, drzwi naczepy i wybrane dodatkowe miejsca. 

Aplikacja dwiema linkami stalowymi wykonywana jest na materiale plandekowym 900 g/m2 - PANAMA. Każda z 
wykonanych plandek jest w pełni przystosowana do podłączenia, opracowanego dla tego zadania elektronicznego 
zabezpieczenia. Dzięki wykonaniu zbrojenia dwiema linkami stalowymi, tworzącymi kratę o wymiarach 16 x 16 cm, 
plandeka jest bardzo elastyczna, a pasy wzmocnieniowe można przygrzać do plandeki po wykonanej aplikacji 
zbrojenia.  

Wymiary 

Nasza plandek antywłamaniowa dostosowana jest do wszystkich naczep wiodących producentów: 

Schmitz – szerokość zbrojenia 13,25 mb,                                                                                                                                       

Krone – szerokość zbrojenia  13,43 mb,                                                                                                                                        

Kögel – szerokość zbrojenia  13,35 mb. 

Jeśli jednak potrzebujesz inny, niestandardowy wymiar zapraszamy do kontaktu. 

 

Koszt 

1. Materiał 900 g/m2 – PANAMA z aplikacją o wysokości 150 cm, na dwa boki plandeki:  3 510 PLN + VAT 
2. Materiał 900 g/m2 - PANAMA z aplikacją o wysokości 150 cm, na dwa boki plandeki + centrala alarmowa z 

dwoma czujnikami przecięcia: 5 510 PLN + VAT 
3. Dodatkowe zabezpieczenie z czujnikiem na drzwi naczepy:  290 PLN + VAT 

 

Jedynie ten system wykonania ochrony umożliwia podłączenie elektronicznego zabezpieczenia z alarmem i GPS. 
W przypadku wandalizmu – (przerwania linek) system można łatwo naprawić 
poprzez połączenie ciągłości obwodu złączkami elektrycznymi. 

 

 

Innowacyjny system centrali alarmowej opiera się na współdziałaniu 3 elementów:   

1. Centrala alarmowa montowana w ciągniku siodłowym  – Athos CA-2103  

Najnowsza generacja alarmu GSM/GPS z możliwością montażu na magistrali CAN pozwala na podłączenie do 24 
czujników. Oferuje pełny monitoring trucka, a także funkcję Geofance - wysyła informację za pomocą wiadomości 
SMS o opuszczeniu określonej strefy, co może sugerować m. in. kradzież pojazdu. 

2. Bezprzewodowy czujnik przecięcia plandeki lub jego próby – JA-150M  

Czujnik na bieżąco wysyła informacje o swoim stanie do centrali sterującej. Każda próba przecięcia plandeki, 
zerwania lub uszkodzenia czujnika powoduje wysłanie sygnału do centrali, która prześle informację alarmową do 
wybranych miejsc docelowych oraz uruchomi sygnał świetlno-dźwiękowy. Żywotność baterii AA 1,5 V (1szt.) 
wynosi 2 lata, a system samoistnie poinformuje o małym zasobie energii.   



3. Kontaktron otwarcia drzwi naczepy –  SA-220  

Czujnik przystosowany do pracy w trudnych warunkach wymagających niezawodności i zwiększonej 
wytrzymałości. Wzmocniona, metalowa hermetyczna obudowa montowana jest na stałe do konstrukcji naczepy. 

Dedykowana mobilna aplikacja dla SAKOPLAN APP 

System SAKOPLAN APP HIGH SECURITY sprzężony  jest z darmową aplikacją MyJablotron. Umożliwia ona nadzór 
nad całą flotą pojazdów,  jest  dostępna zarówno na komputerach, tabletach jak i smartfonach. Aplikacja 
umożliwia dostęp do takich funkcji jak: 

• uzbrojenie i rozbrojenie systemu alarmowego 
ciężarówki, 

• test sprawności systemu alarmowego, 
• wysyłanie powiadomień (SMS, wiad. głosowa, 

email)  
• śledzenie lokalizacji i trasy w czasie 

rzeczywistym, 
• kontrola zużytego paliwa, przebytego dystansu, 

pomiaru prędkości, ewidencji czasu pracy 
kierowców, 

• elektroniczna książka pojazdów. 
 

Gwarancja 

Wszystkie komponenty elektroniczne systemów alarmowych posiadają 5-letnią gwarancję pod warunkiem 
montażu przez firmę instalacyjną posiadającą autoryzację. 

Certyfikaty 

1. Doskonałą jakość i efektywne działanie 
plandeki antywłamaniowej, rozszerzo-
nej o centralę alarmową, zapewniają 
bezprzewodowe czujniki przecięcia, 
posiadające certyfikat i deklarację zgo-
dności EN 50131.   
System spełnia wymagania zgodności 
Grade 2 (podwyższony poziom bezpie-
czeństwa). 

2. Europejska ochrona patentowa nr        
EP 16460084 

 

Ubezpieczenie 

Wyposażając truck i naczepę w kompleksowe zabezpieczenie antywłamaniowe, można uzyskać zniżkę 
ubezpieczeniową. W ten sposób nie tylko zwiększa się bezpieczeństwo ciągnika i ładunku wewnątrz naczepy, ale 
również zapewnia wyższą ocenę bezpieczeństwa uwzględnianą przez ubezpieczyciela.  

 Zestaw zabezpieczenia elektronicznego                                  Dodatkowy sygnał świetlny i czujnik na drzwi naczepy




