
MeteoGroup Roads
Empowering the world to master the weather

RoadMaster is een professionele app van MeteoGroup ter 
ondersteuning van de coördinator gladheidsbestrijding.
Deze app is zowel beschikbaar voor Android als voor
iPhone. RoadMaster is beschikbaar als een aanvullende
service op onze diensten ter ondersteuning van de
gladheidsbestrijding.

RoadMaster is specifiek ontwikkeld ter ondersteuning
van de gladheidsbestrijding. De app is gemaakt door

ontwikkelaars van MeteoGroup, die ook de apps 
WeatherPro en MeteoEarth hebben ontwikkeld. 
RoadMaster maakt daardoor ook gebruik van 
hoogwaardige technieken en unieke visuele weergaven.

Veel coördinatoren van de gladheidsbestrijding waren op 
zoek naar mobiele toegang tot gladheidsverwachtingen. 
Met de komst van RoadMaster beschikt u nu overal over 
de meest essentiële informatie.

RoadMaster
Een gloednieuwe app voor
gladheidsbestrijding



MeteoGroup is een wereldwijd toonaangevend weerbedrijf. Ons team van deskundige en ervaren meteorologen levert 24 uur dag en 365 dagen per 
jaar accurate en betrouwbare weersinformatie. Wij bieden toonaangevende klantgerichte oplossingen, die ondersteuning bieden bij kritische besluitvorming. 
Het bedrijf is in 1986 opgericht en heeft een ongeëvenaarde reputatie op het gebied van kwaliteit en innovatie met betrekking tot meteorologische dienstverlening.

Contact

Web: www.meteogroup.com

Telefoon: 0317 399 800
E-mail: info@gladheid.nl

RoadMaster is speciaal ontwikkeld om 
gladheidsverwachtingen te raadplegen 
wanneer u onderweg bent.

De gedetailleerde wegdekverwachtingen worden 24 uur per dag 
en 7 dagen per week geactualiseerd en worden weergegeven in 
direct herkenbare kleuren. De gladheidsverwachtingen worden 
in stappen van een uur weergegeven in tabel- of grafiekvorm. 
Door het gebruik van specifieke kleuren is direct zichtbaar welke 
wegdekomstandigheden er worden verwacht.

De overzichtpagina van RoadMaster toont een waarschuwing 
indien er binnen 24 uur gladheid wordt verwacht in uw regio. Een 
waarschuwing wordt ook weergegeven bij verwachte sneeuwval 
of windstoten. De overzichtspagina toont verder gedetailleerde 
informatie over de verwachte minimum wegdektemperatuur en 
wegdekcondities voor zowel de regio als voor de meetstations van 
het gladheidsmeldsysteem.

RoadMaster beschikt over de unieke actuele en verwachte 
neerslagbeelden van MeteoGroup met daarin diverse kleuren voor 
het neerslagtype (regen, natte sneeuw, sneeuw, ijzel en hagel). 
Tenslotte bevat RoadMaster ook actuele satellietbeelden.

Hoe werkt het achter de schermen?
MeteoGroup heeft een team van meer dan 30 meteorologische onderzoekers die zich bezighouden met het verbeteren van onze weers-
verwachtingen. Mede hierdoor behouden wij de hoge kwaliteit van onze gladheidsverwachtingen. Door continu te investeren in onderzoek, 
het gebruik van meerdere hoogwaardige weermodellen, gespecialiseerde gladheidsmeteorologen en heldere communicatie zijn wij 
uitgegroeid tot het grootste weerbedrijf van Europa.

Voor beantwoording van eventuele vragen kunt u contact met ons opnemen.

Wat heeft RoadMaster te bieden?


