
Beheer uw kostbare vaartuig eenvoudig 
en voordelig met 12Trace. Zonder 

ingewikkelde en dure installatieprocedure

Bel direct voorde mogelijkheden+31(0)50 3130316

Online
account!

Alvast bedankt voor uw interesse in 
12Trace. Wanneer u vragen heeft of 
wanneer wij iets kunnen verduidelijken 
staan we u graag telefonisch of per mail te 
woord. 

Wilt u liever zelf gebeld worden laat dan 
even een verzoek achter via de mail 
(sales@12Trace.nl) 

Ook verkrijgbaar als BEDRAAD GPS
VOLGSYSTEEM
Met een bedraad GPS volgsysteem 
kunt u zelf online instellen binnen 
welke zone uw objecten zich mogen 
bevinden. Zodra uw object zich buiten 
een door u bepaalde zone bevindt, 
ontvangt u per sms of per mail een 
alarmmelding. U kunt dan in uw online 
account zien waar uw objecten zich 
bevinden.

Accu spanning monitoren
Uw GeoChaser systeem houdt de 
accuspanning op afstand in de gaten. 
U krijgt een melding aIs uw accu stuk 
of de spanning laag is. Het zal dus 
nooit voorkomen dat u op een zondag-
middag voor niets naar uw boot rijdt. 
Vaarplezier verzekerd!

Bilge alarm
U ontvangt een alarm wanneer uw 
vaartuig volloopt met water. Dit kan al 
gebeuren wegens een defect aan 
bijvoorbeeld een slang of afsluiter.
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Daarom kiest u voor GPS volgsysteem:

Uw boot is voor u een belangrijk bezit
U wilt het liefst altijd weten waar uw boot 
is, daarom is permanente beveiliging 
tegen diefstal voor u belangrijk! En niet 
alleen diefstal van uw boot is een risico, 
ook buitenboordmotoren worden veel 
gestolen. Onze GPS volgsystemen bieden 
dé oplossing. U weet altijd waar uw boot is 
en u wordt direct gewaarschuwd zodra 
deze de haven verlaat.

Volledig draadloos door de interne batterij 
van de GeoLocker Marine.

Long life Power-Pack

Ideaal voor het bewaken van een boot, sloep, 
buitenboordmotor of waterscooter

Een aansluiting op uw boordaccu is niet 
nodig, waardoor deze niet onnodig wordt 
belast

U krijgt een melding als uw eigendom zich 
buiten een door u bepaalde zone bevindt 
(GeoFence)

Jamming detectie

Monitoren van de temperatuur ter plaatse

VBV Gecertificeerd Systeem, categorie 4

Aansluiting op opsporing en repatriëring 
dienst

2 Jaar garantie op hardware
              
Makkelijk zelf te installeren of inbouw op 
locatie

Draadloos VBV gecertificeerd Track en 
Trace systeem

Het VbV (Verzekeringsbureau Voertuigcri-
minaliteit) is een gemeenschappelijk 
initiatief van alle Nederlandse schadever-
zekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkma-
terieel- en transportcriminaliteit te bestrij-
den. Met de GeoLocker Marine bent u 
verzekerd van een gecertificeerd  en 
betrouwbaar GPS Bewakingssysteem 
voor uw vaartuig.
    
Informeer bij uw verzekeringsmaatschappij 
voor premiekorting.

GPS volgsysteem is vooral geschikt 
voor:
 
    beveiligen van motorboten 

    beveiligen van jachten 

    beveiligen van schepen 

    beveiligen van zeilboten 

    beveiligen van sloepen 

    beveiligen van buitenboordmotoren 


