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TEC Traffic Systems bv neemt TrolleyTrack over
BOSKOOP/NIEUWEGEIN, 30 juni 2005.
TrolleyTrack bv uit Boskoop – gespecialiseerd in tracking & tracing van
goederenstromen, ladingdragers en voertuigen – is overgenomen door TEC Traffic
Systems bv te Nieuwegein. TEC Traffic Systems bv is al meer dan veertig jaar actief in
verkeerstechniek en het identificeren van voertuigen. TEC is een dochterbedrijf van de
HIG-Groep uit Reeuwijk, een groep dienstverlenende bedrijven op het gebied van
verkeerstechniek, telecommunicatie en electrotechniek. TrolleyTrack blijft als
zelfstandige bv en onder haar eigen naam opereren en verhuist naar Nieuwegein.
TrolleyTrack bv was voor de overname het eigendom van een aantal particuliere
investeerders. TEC Traffic Systems heeft alle aandeelhouders uitgekocht.
Met de overname krijgt TrolleyTrack een stevige financiële ondergrond die nodig is om de
verwachte groei in de komende jaren te kunnen realiseren. Daarnaast gaan beide bedrijven
nauw samenwerken op het gebied van marketing en productontwikkeling.
TrolleyTrack en TEC Traffic Systems beschikken over kennis die naadloos op elkaar aansluit.
Zo levert TEC bijvoorbeeld systemen voor voertuigdetectie met lussen en camera’s, en
TrolleyTrack voor detectie met behulp van RF-transponders. Beide bedrijven hebben ervaring
op het gebied van mobiele datacommunicatie en verwerking van grote hoeveelheden
trafficgegevens.
TrolleyTrack is opgericht in 2001 en heeft bekendheid verworven met innovatieve producten
als GPS-Solar (een tracking- & tracingsysteem voor bedrijfsvoertuigen) en TrolleyTAG (een
tracking- & trackingsysteem voor rolcontainers). TrolleyTAG is al in gebruik bij diverse grote
ondernemingen, zoals de supermarktketen Hoogvliet en de meeste bloemenveilingen. De
technologie van TrolleyTAG wordt momenteel verder ontwikkeld om grootschalige invoering
van tracking & tracing in de foodlogistiek te ondersteunen.
Het nieuwe adres van TrolleyTrack:
Newtonbaan 3
3439 NK Nieuwegein
Telefoon 030 6023040
Fax 030 6023055
info@trolleytrack.com
Voor de redactie, niet ter publicatie:
Meer informatie over beide ondernemingen vindt u op www.tectraffic.nl en www.trolleytrack.com.
Heeft u vragen, dan kunt u terecht bij
- Ruud Neef, directeur van TrolleyTrack, rneef@trolleytrack.com, telefoon 0624 100 030
- Klaas Rozema, directeur TEC Traffic Systems bv, k.rozema@tectraffic.nl, telefoon 030 602 3000

