
| Onzichtbare Track & Trace oplossingen

| Track & Trace objecten zonder voedingsbron

| Al uw objecten overzichtelijk in EasyTrack

| Bewegingsdetectie: de locatie wordt 

doorgestuurd en weergegeven bij beweging

| Periodieke melding op uw geselecteerde 

interval

| Waterbestendige behuizing (IP67)

| Verschillende uitvoeringen voor een breed 

scala aan toepassingen, waaronder; 

Containers

Bouwketen

Mini gravers

Aanhangwagens
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| CelloTrack Power

| CelloTrack Solar| CelloTrack Container

Voor objecten die voorzien zijn van stroom door 

een externe voeding of een kleine accu is de 

CelloTrack Power ideaal. Deze unit kan namelijk 

aangesloten worden op de verlichting. Bij het 

aanzetten start de CelloTrack unit automatisch met 

opladen. 

Handmatig opladen is niet nodig en u loopt geen 

risico op een lege accu.

In aanvulling op de CelloTrack oplossingen is er een 

unit ontwikkeld die oplaadt door middel van zonne-

energie. Op de unit zit een zon- en daglichtcel en 

samen met de IP67 waardige behuizing is deze 

variant uitstekend buiten te gebruiken. Hij wordt 

opgeladen door de zon en beschermt voor regen.

De ijzeren wanden van containers zorgen regelmatig 

voor bereikproblemen met reguliere Track & Trace

units. CelloTrack Container biedt hiervoor de juiste 

oplossing; bij deze unit wordt een antenne geleverd 

die verwerkt is in een ventilatierooster. Het 

ventilatierooster wordt gecamoufleerd in dezelfde 

kleuren als de container.

| CelloTrack

De CelloTrack hardware bestaat uit een handzame 

unit die aangesloten is op het GPS en GSM 

netwerk. De standaard unit is uitgerust met een 

220v aansluiting om de unit op te laden. Met 

gemiddeld 1 positie per dag hoeft dit slechts om de 

3 jaar te gebeuren.

CelloTrack is geschikt voor bijna alle objecten, van 

bouwkeet tot graafmachines.

| CelloTrack vindt uw objecten zonder voedingsbron
Sommige objecten hebben geen eigen voeding, daarom heeft Rietveld voor u CelloTrack

ontwikkeld. CelloTrack maakt het voor u mogelijk om objecten te traceren zonder gebruik te 

maken van externe voeding. 

Afhankelijk van het soort object dat u wilt traceren, bestaan er verschillende uitvoeringen 

van CelloTrack. Hierdoor vindt u altijd een oplossing op maat, zodat u steeds een volledig 

overzicht heeft van de locaties van uw objecten. 


