SPEEDMASTER-DISPLAY
Uw voordeel €450,-

HSR

VT 300

Uw voordeel €600,-

Uw voordeel €300,-

M 210

Uw voordeel €80,-

HTR

Uw voordeel €400,-
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Wij zorgen ervoor dat
u ’t weet!

ctie

Eindejaarsa

Laten we ’t u maar eens makkelijk maken. Hoe ontwikkelen zich
verkeersstromen binnen uw gemeente? Teveel vrachtverkeer op
wegen die daarvoor juist niet bedoeld zijn? Gebruiken fietsers
wel de fietsroutes zoals u die bedacht had? Fijn om te weten
natuurlijk. Om plannen te maken of juist om maatregelen te
overwegen.
HIG Traffic Systems helpt u daarbij en de komende maanden
maken wij dat ‘weten’ helemaal reuze aantrekkelijk want we
knallen het jaar uit!
Kies nu voor een maatwerk-verkeersonderzoek:
Met de HIG Sound Radar zorgen wij voor een accurate
classificatie van het verkeer in uw gemeente en geven we ook
inzicht in de ontwikkeling van het verkeersgeluid. Helemaal
handig door dat u achter uw bureau de meting kunt volgen en
analyses kunt maken. Het uitlezen van de verkeersteller op locatie
behoort hiermee tot de verleden tijd.

Wilt u weten hoe de snelheid in de woonwijk zich
ontwikkelt of wilt u aan de slag met gedragsbeïnvloeding?
De HIG SpeedMaster-display maakt het u gemakkelijk.
De HIG Traffic Radar zorgt voor monitoring van het gemengd
verkeer op belangrijke routes en kan de onderlegger zijn voor
maatregelen die het verkeer beïnvloeden.
U wilt de intensiteiten op rijstrookniveau weten?
Dat regelen we voor u met onze M210, beproefde technologie
die we razendsnel kunnen inzetten en u up-to-date informatie
verschaft.
Onze VT300 slangenteller zorgt voor monitoring van het
fietsverkeer op belangrijke routes en kan de onderlegger zijn voor
maatregelen die het gebruik van de fiets nog verder stimuleren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erwin de Kuijer:
e.d.kuijer@hig.nl of 06-53170896.
www.hig.nl
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