
 

MD Techniek B.V. Neon 15P NL-4751 XA  Oud Gastel 
T: +31 (0) 165 – 318 222 F: +31 (0) 165 – 318 870 E: info@mdtechniek.nl 

 

  GlobeSpot 

 

GlobeSpot Trailer Tracker 

De GlobeSpot TrailerTracker is een kleine, eenvoudig te monteren unit. 
 
Doordat de stroomvoorziening afkomstig is van de EBS / ABS, meet het 
toestel wanneer de trekker aan- en afgekoppeld wordt en stuurt het bij 
elke koppeling / ontkoppeling de exacte locatie van de trailer door naar 
de GlobeSpot server. 
 
Vervolgens kan u op elk moment online zien waar uw trailer staat via de 
GlobeSpot website en dit in 38 landen (roamingkosten inbegrepen in de 
maandprijs):  

 
Doordat GlobeSpot PremiumPartner van Google is, kunt u de locatie van 
uw trailers zowel op Google Maps, als met saterllietbeelden of in 
Streetview visualiseren. 
 
Trailers kunnen gegroepeerd worden waarbij elke trailer in meerdere 
groepen kan worden opgenomen. Ook kan er per trailer aanvullende 
informatie worden toegevoegd zoals fleetnummer, merk, 
chassisnummer, bandenmaat, …. 
De kilometerstand van de trailer wordt automatisch bijgehouden. Op 
basis van de kilometerstand kunt u meldingen krijgen wanneer een trailer 
naar de keuring of voor onderhoud moet. 
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Kortom: een totaaloplossing voor het localiseren en managen van uw 
trailers. 

GlobeSpot TrailerTracker 
 

Prijs  
GlobeSpot toestel € 249,00 excl. BTW 

Maandabonnement €      2,50 excl. BTW 
Contractperiode Niet van toepassing, vrij van contract 
 
Installatie 

 

Wijze 2 draads, koppeling aan EBS / ABS 
Back up batterij Tot 1 maand na afkoppeling 
 Oplaadtijd tot 100%: ca. 5 uur 
Inhoud verpakking GlobeSpot unit 
 Installatiehandleiding 
Functionaliteiten Zeer eenvoudige website met live update 
 Kleurcode voor ontkoppelde / 

gekoppelde trailers 
 Geoptimaliseerd voor iPad en andere 

tablets 
 Positie per (ont)koppeling trekker 
 Positie ook op elk moment manueel 

opvraagbaar via website 
 Indeling in (meerdere) groepen mogelijk 
 Meerdere login-accounts mogelijk 
 Infopage per trailer met specifieke 

informatie 
 Adreslijst per trailergroep opvraagbaar 
 Google Maps cartographie 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

In 38 landen 
Landen waarin GlobeSpot zonder extra kosten actief is: 
België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, 
Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Kroatië, Letland, 
Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko, 
Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, 
Rusland, Slowakije, Slovenië, Spanje, Tjecische Republiek, Turkije, Verenigd 
Koninkrijk, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland 


