
 
 
 
 
 

 
 

 

Sajtóközlemény 

 

Budapest, 2016. június 29.  

 

Vodafone M2M technológiára épülő elektromos bérbringa a Balatonnál 
 

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Velotrack rendszer  

 

Már Magyarországon is elérhető az e-bike-ok számára fejlesztett, a Vodafone M2M 

technológiájára épülő Velotrack biztonságtechnikai rendszer - jelentette be Antal Csaba, a 

Velotrack projekt tulajdonosának, a Hargamon Kft.-nek az üzletfejlesztési vezetője. 

 

A Velotrack egy biztonságtechnikai szolgáltatás kerékpárosok részére. A kerékpárba épített eszköz GPS 

vevővel, mozgásérzékelővel gyűjti az adatokat, és a Vodafone M2M (machine-to-machine) kártyájával 

elküldi az adatokat egy szerverközpontba. A felhasználók kerékpárjaikat iOS és Android rendszerű 

okostelefonon illetve webes felhasználói felületen tudják lezárni. Ha a kerékpár megmozdul, azonnal 

értesítést kap a tulajdonos, az alkalmazás segítségével lekérdezheti a statisztikákat a megtett útjairól, sőt 

– amennyiben van rá jogosultsága –, akár családtagjai, ismerősei útvonalait és éppen aktuális tartózkodási 

helyüket is láthatja. 

 

A Velotrack kínálta biztonság immár a magyar e-bike tulajdonosok számára is elérhető, mivel a rendszer 

hivatalos beszerelő partnere az Annyira Más Bringabolt a Bosch hajtásrendszeres kerékpárokba néhány 

perc alatt  beépíti és élesíti a szolgáltatást. 

 

A szolgáltatás elérhető az osztrák kerékpárgyártó a Biketronic kerékpárjaiban is, ők ma már a Velotrack 

rendszerrel szerelt kerékpárjaikat kínálják a vevőiknek. 

 

A magyar fejlesztésű és gyártású Gepida és a Velotrack sikeres fejlesztési és együttműködési munkájának 

eredményeként elindult az első e-bike bérbringa rendszer a Balaton körül. A Gepida kerékpárokba szerelt 

Velotrack rendszer szolgáltatja a Vodafone M2M technológiáját használva a kerékpárok mindenkori 

pozícióját, használati és bérbeadási adatait az e-bike flotta tulajdonosa és üzemeltetője számára.  Ezeket a 

kerékpárokat hat állomáson lehet bérbe venni a Balaton körül, illetve a Velencei tónál Gárdonyban is. 

 

További információ: 

 

Kormos Dalma           Antal Csaba      Márton György          

Vodafone Magyarország          Hargamon Kft.      TKP Consulting 

+36 70 369 9269           +36 30 383 3004     +36 20 931 2233 

sajto@vodafone.hu          cs.antal@velotrack.eu      martongyorgy@tkpconsulting.hu    A 

Vodafone-ról 
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és további 58 

partnerhálózattal rendelkezik, több mint 462 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone teljes körű mobil 

telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. 

http://pearwilliams.com/projektek/velotrack
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november 30-án kezdte meg magyarországi működését.  

A Vodafone Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes és 

szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók.  

 

A Velotrack-ről 
A Velotrack kerékpáros telematikai szolgáltatást a kaposvári Hargamon Kft. valósította meg és üzemelteti. A projekt 

létrehozásában közreműködnek hardverfejlesztő szakemberek, valamint adatbázis, web és applikáció fejlesztők is. Elsődlegesen 

e-bike kerékpárgyártókkal áll kapcsolatban a cég, de normál kerékpárok számra is fejleszt megoldást. 

 

 
 

 

 


