Mi13
De GPS tracker voor trailers, aanhangwagens, caravans en meer ...

Iedere 5 minuten live positie bij actieve rijverlichting
GPS en GSM dekking in heel Europa
Grensovergang notificatie
Zeer eenvoudige installatie en makkelijk in gebruik

Het traceren van trailers en aanhangwagens was nog nooit zo makkelijk. Het overzicht is helaas niet altijd onder controle
te houden en het uitzoeken van de locatie kost vaak nog veel tijd en moeite. Met de Mi13 heeft u met één druk op de knop
direct de locatie van uw transportmiddelen inzichtelijk.

GPS, betaalbaar en zonder batterij

Iedere 5 minuten positie
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posities te versturen.

Eenvoud en gebruiksgemak
De Mi13 is zeer klein en eenvoudig door eigen werkplaats of inbouwspecialist in het achterlicht te plaatsen. Na installatie en
activatie is het systeem direct zichtbaar in het Moving Intelligence platform en de MiApp. Door het gebruik van GPS is het
systeem tot enkele meters nauwkeurig in heel Europa te lokaliseren. Bij aankoop ontvangt u een activatiecode. Hiermee voegt
u het systeem toe aan uw Moving Intelligence account. In de online shop kunt u het gewenste pakket activeren. Na activatie zijn
de diensten per direct actief, in heel Europa tegen hetzelfde tarief.

movingintelligence.com

Productspecificatie Mi13
Posities bij actieve rijverlichting

Iedere 5 minuten

Posities bij remverlichting

5 - 8 minuten interval

Posities bij signaalverlichting

5 - 8 minuten interval
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GPS/GSM dekking in heel Europa
Locatie geschiedenis
Waterdicht (IP65)
Bewegingssensor / actieve notificatie
Geofence
Grensovergang notificatie
Zichtbaar in online platform en MiApp (iOs en Android)
Voedingsvoorziening

10V - 40V

Live tracking (indien rijverlichting actief)

Iedere 5 minuten

Afmeting (mm)

54x44x19

€ 695

Diensten pakket | MiGrey- Trailer monitoring

Online platform & app
Via de Moving Intelligence app en het online platform heeft u altijd en
overal in één overzicht al uw transportmiddelen inzichtelijk. Na installatie en
activatie is de Mi13 direct zichtbaar in het online platform en de gratis MiApp.
De app is beschikbaar voor iOS en Android.
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Wij brengen jouw wereld in beweging onder controle. Met
hardware die we onzichtbaar inbouwen en met software die
informatie zichtbaar maakt. Wij helpen mensen grip te
krijgen op alles dat beweegt: van auto tot scooter, van trailer
tot container, van boot tot werkmaterieel. We doen dit voor
iedereen: multinational of middenstander, wagenparkbeheerder of trotse bezitter van een oldtimer.

Eenvoudige installatie
Makkelijk in gebruik
GPS en GSM dekking in heel Europa
Grensovergang notificatie
Zeer klein formaat
Waterdicht (IP65)
Aan te sluiten op 10V - 40V voedingsvoorziening
Via online platform en MiApp inzicht in actuele locatie
Te beheren via MiApp (iOS en Android)

Moving Intelligence B.V.
Hogeweg 33
5301 LB Zaltbommel

*bedrag is per maand exclusief BTW en hardware

+31 88 99 000 00
Openingstijden:
Ma. - Vrij. : 08:30 - 17:30

info@movingintelligence.com
sales@movingintelligence.com
movingintelligence.com

