
 

Draadloos GPS-systeem met de GeoLocker SMART 

Het perfecte draadloze GPS-systeem voor het beheren en beveiligen van uw materieel, auto, boot of 
machine. Het object staat vaak op onbeheerde locaties. Helaas is het niet altijd even vanzelfsprekend 
dat u uw eigendom weer aantreft op de plaats waar het is achtergelaten.  In uw online-account kunt u 
een virtueel hekwerk om uw object trekken, een zogenaamde Geofence. U stelt zelf in binnen welke 
afstand uw eigendom zich mag bevinden. Wanneer uw eigendom zich hierbuiten begeeft, krijgt u per 
direct een melding. Een ideaal GPS Track&Trace systeem om uw eigendommen goed te beveiligen! 

Niet afhankelijk van een stroomvoorziening 
 
De GeoLocker maakt gebruik van een extreem hoge capaciteit lithium-thionyl batterij. Deze 
garandeert een stand-by tijd van 10 jaar. De batterij van de GeoLocker gaat moeiteloos 4 jaar mee, 
wanneer de GeoLocker 2x per dag onder normale condities de locatie zendt. 

 

 

Waarom kiest u voor de GeoLocker Smart?  
 

• Ideaal voor het bewaken van mobiele objecten 
met of zonder eigen stroomvoorziening 

• De batterij gaat zeker 4000 locatie updates 
mee. (Bij 2 locatie updates per dag is dat zeker 
4 Jaar!) 

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

• Draadloos dus geen ingewikkelde installatie 

• Rapportage machine draaiuren  

• Kostenbesparing werktijden en te factureren 
uren 

• Rittenregristratie 

• APP voor IOS en Android

Geschikt voor 
 

• Objecten zonder eigen stroomvoorziening 

• Draadloos machine-uren bijhouden 

• Verhuurbedrijven 

• Containers 

 

Ideale oplossing voor verhuurbedrijven 
 

De GeoLocker Smart is ideaal voor bedrijven 
die objecten verhuren. Met dit draadloos Gps-
volgsysteem is het eenvoudig om in een object 
te plaatsen en kan het net zo gemakkelijk van 
het ene object in het andere overgezet 
worden. De draaiuren worden gemonitord en 
zijn eenvoudig om te zetten in Excel. 

 



 

 

Rittenregistratie doet u met Geomotion 
 
Is uw eigendom in beweging of staat hij 
op de plek waar hij moet zijn? 
Geomotion is een bewegingsmelder die 
detecteert of uw eigendom in beweging 
komt en zal het registreren als dat 
gebeurt. Ook houdt hij bij wanneer uw 
eigendom stopt. U ziet iedere 
verplaatsing en heeft hiermee een 
volledig route overzicht. 

 

 

Inclusief machine-urenteller 

Vanaf nu is het mogelijk om uw machine draaiuren digitaal bij te houden! U hoeft niet meer naar uw 

machine toe om uren te noteren, maar dit houdt u bij in uw eigen online-account. De overzichten zijn 

met een druk op de knop te exporteren naar Excel.  

 

 

 

Productspecificaties GeoLocker Smart 

• Lithium Thionyl Batterij 14000 mAh 

• GPS : FASTRAX 

• GSM : Quadband GSM/GPRS 850/900/1800/1900 MHz 

• 3-axis bewegingssensor 

• Machine-uren sensor 

• Waterdicht IP 67 

• Afmetingen 85 x 56 x 41 mm 

• Temperatuurbereik -30 tot +85 graden 

• Ingebouwde temperatuur sensor 

• Gemaakt en ontwikkeld in Nederland 

Service: 
12Trace heeft een interne service afdeling waar gekwalificeerde mensen u graag verder helpen.  

 De R&D afdeling van 12Trace heeft zowel de Hardware als de embedded software 
ontwikkeld, de mensen op de IT afdeling hebben de web applicaties geschreven. Dit 
betekend dat maatwerk voor u geen probleem is, zo hebben wij al speciale uitvoeringen 
gemaakt voor de nautische industrie, ook een speciale uitvoering gemaakt voor de 
agrarische sector. 
 
Kwaliteit volgens een hoge norm: 12Trace heeft haar producten ‘in house’ ontwikkeld.  de producten worden 

onder ISO 9001 gefabriceerd.   


