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TomTom PRO 7150 TRUCK
Uw vrachtwagens zijn groot en dat is uw navigatiesysteem nu ook. De nieuwe TomTom 
PRO 7150 TRUCK heeft een scherm van 5 inch waardoor het nog gemakkelijk wordt om 
met uw vrachtwagens te navigeren. Er worden duidelijk zichtbare aanwijzingen gegeven 
zodat uw chauffeurs routes met beperkingen kunnen omzeilen.

Met TomTom PRO 7150 TRUCK lopen uw chauffeurs minder kans om in files terecht te 
komen, vertraging op te lopen of onnodig lange afstanden te moeten afleggen, kortom: 
efficiëntere ritten en een nauwkeurigere planning.

Bespaar tijd en brandstof met de slimste routes
De TomTom PRO 7150 TRUCK brengt uw voertuigen naar hun bestemming in heel Europa (45). 
Het systeem houdt rekening met:

• De lagere snelheid van vrachtwagens op alle wegen

• Scherpe bochten waar vrachtwagens moeite mee hebben

• Het feit dat vrachtwagens liever bochten naar links dan naar rechts nemen

•  IQ Routes® berekent de snelste route op basis van werkelijke snelheidsgegevens, elk uur van 
de dag en week

Bovendien worden routes met bekende toegangsbeperkingen voor gewicht, afmetingen en 
gevaarlijke materialen gemeden in: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Polen, Portugal, 
Slovenië, Slowakije, Spanje, Zweden, Zwitserland, Nederland, Verenigd Koninkrijk. 

Met TomTom Map Share™ kunt u ook correcties aan uw kaarten aanbrengen door hoogte- en 
gewichtsbeperkingen voor straten toe te voegen of een weg volledig te blokkeren.

Stuur uw chauffeurs veilig de weg op
Het gebruik van een navigatiesysteem verhoogt de veiligheid, aangezien het systeem 
eventuele stress wegneemt bij het plannen en uw chauffeurs hun aandacht op de weg kunnen 
houden. Met TomTom PRO 7150 TRUCK zijn uw chauffeurs veilig. Het systeem zit vol met 
veiligheidsfuncties zoals:

• Waarschuwingen voor beperkingen en doodlopende straten 

•  Wegen vermijden waar manoeuvreren van het voertuig gevaarlijk kan zijn vanwege 
afmetingen of lading

•  Groot scherm, nieuwe gebruikersinterface en Fluid Touch-scherm waarmee chauffeurs kunnen 
in- en uitzoomen op kaarten of met hun vingertop door menu's kunnen schuiven. Ze hoeven 
dus minder het scherm aan te raken, zodat ze hun aandacht op de weg kunnen houden

•  Geavanceerd rijstrookadvies waarmee ze door moeilijke knooppunten kunnen navigeren

•  Tekst-naar-spraak waarmee gesproken instructies van het navigatiesysteem worden 
ontvangen, zodat chauffeurs zo min mogelijk van de weg worden afgeleid

•  TomTom PRO-navigatiesystemen worden geleverd met gratis kaarten gedurende de duur van 
het WEBFLEET-abonnement met het LIVE-tarief. Download ten minste 4 gratis kaarten per 
jaar en ontvang alle updates van het wegennetwerk en Nuttige plaatsen. 

IQ Routes® Geavanceerd 
rijstrookadvies

ABC

Tekst-naar-spraak Schermgrootte  
(13 cm / 5 inch)

Hoogte Breedte

Gewicht Gevaarlijke stoffen
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Bent u klaar* voor WORKsmart™-wagenparkbeheer?
PRO 7150 TRUCK kan deel uitmaken van TomTom WORKsmart™-oplossingen om 
wagenparken probleemloos te beheren. Breng uw klanten op de hoogte van de 
aankomsttijd en gebruik de digitale tachograaf om met één muisklik uw plannen in 
realtime aan te passen of de werktijden te wijzigen. 

WORKsmart™-Traffic – Vermijd de files en houd uw chauffeurs in beweging

WORKsmart™-Track – Houd in realtime toezicht op uw voertuigen

WORKsmart™-Job – Blijf op de hoogte van de voortgang van opdrachten

WORKsmart™-Time – Voor een effectief tijdbeheer, met één druk op de knop

WORKsmart™-Eco – Houd uw onderneming groen

WORKsmart™-Insight – Informatie in één oogopslag, voor slimmere beslissingen

* Een abonnement op TomTom WEBFLEET en een TomTom LINK in het voertuig zijn vereist.

Specificaties

Levensduur van batterij Maximaal drie uur autonome gebruiksduur

Connectiviteit met LIVE Services Ja, afhankelijk van het WEBFLEET-abonnement

Bluetooth® Ja, voor handsfree bellen 

Intern geheugen Intern flashgeheugen van 8 GB

Schermafmeting 13 cm (5 inch)

Schermtype 16:9 breedbeeldscherm

Schermresolutie WQVGA (480 x 272 pixels)

Afmetingen van navigatiesysteem 143 mm (b) x 88 mm (h) x 19 mm (d)

Gewicht van navigatiesysteem 266 gram

Kaartdekking Alle EU-landen, EU 45 27
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Informatie over beperkingen voor gewicht, afmetingen en gevaarlijke materialen is beschikbaar voor hoofd- en 
verbindingswegen in de volgende landen: AT, BE, CH, DE, DK, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK en voor het 
hoofdwegennetwerk in CZ, FI, GR, NO, PL, SI, SK. 

Raadpleeg tomtom.com/business voor de meest recente dekking van landen.
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WORKsmart™-Track WORKsmart™-Eco
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