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Automatisering
Gewerkte uren, gereden kilometers, machine-
gebruik en gereedschapsbeheer worden 
dankzij ABAX-telematica netjes vastgelegd. 
Zorgvuldig en slim omspringen met uw meest 
waardevolle bedrijfsmiddelen levert voordeel 
op.

Fabrikant STIHL heeft dit goed begrepen en is 
een samenwerking met ABAX aangegaan. Hoe 
het precies werkt en wat u eraan hebt, vertelt 
Bart Claes, commercieel directeur van ABAX in 
Nederland en België: ‘STIHL Connected voor-
ziet uw waardevolle STIHL-gereedschap van 
een Bluetooth-tag. Deze is gekoppeld aan met 
ABAX verbonden auto’s en staat zo continu in 
verbinding met het ABAX global netwerk, met 
ruim 250.000 auto’s in acht 

ABAX biedt inzicht in de fieldorganisatie

Een heel groene oplossing dankzij slimme data. Er zijn in Europa, inclusief Nederland, ruim 500.000 

apparaten verbonden met ABAX, meer dan de helft hiervan zijn bedrijfsauto's. Dankzij de meest 

recente technologieën wordt de meerwaarde alleen maar groter. ABAX brengt voertuigen, 

machines en gereedschappen netjes voor u in kaart. Real time inzicht, inzetbaarheid, gebruik en 

onderhoud en keuringen zijn maar enkele van de vele mogelijkheden. Door telematica op een 

slimme manier in te zetten, kunt u uw gereedschap gemiddeld een jaar langer gebruiken. Net daar 

wordt het ook interessant voor de groenaannemer en de hovenier.

Dankzij telematica uw bedrijfs-
middelen gemiddeld een jaar 
langer gebruiken
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landen, inclusief Nederland. De STIHL 
Connected-gereedschappen van groenvoor-
zieners worden automatisch zichtbaar in het 
ABAX systeem. Dat is het grote voordeel: voer-
tuigen, machines    en STIHL-gereedschappen 
bij elkaar in één systeem, in één overzicht. We 
tonen in het ABAX-platform de locaties van 
uw STIHL-handgereedschappen. In de nabije 

toekomst gaan we hier ook de draaiuren aan 
toevoegen. Diepgaandere analyses, zoals 
onderhoudsinterval en gebruik van uw 
machines, kunt u altijd terugvinden in het 
STIHL Connected-softwareplatform.’

Alle merken, alle machines
Lang niet alle machinemerken en gereedschap-
pen zijn al verbonden. Die gereedschappen 
kunnen makkelijk verbonden worden dankzij 
de ABAX Mini. Dat is de kleinste tracker in de 
ABAX-familie, met Bluetooth en direct aan-
gesloten op het ABAX global netwerk. ‘Dat 
betekent dat u als hovenier nu uw voertuigen, 
machines, STIHL-gereedschappen en overige 
merken bij elkaar in één overzicht hebt. Locatie, 
reistijd, werktijd, rijgedrag, inzetbaarheid, 
gebruik en bescherming zorgen ervoor dat 
ook uw gereedschap gemiddeld 1 jaar langer 
meegaat.’

Data is waardevol
De focus van ABAX is dus geënt op software 
en met name data. ABAX helpt de hovenier en 
de groenaannemer daarmee. Data omzetten in 
slimme, waardevolle informatie die iets ople-
vert. Claes vervolgt: ‘Er gaat veel tijd verloren 
met vragen als: In welke bus ligt welke machi-
ne, waar is de heggenschaar, hoeveel hebben 
we nog, zijn we op de locatie niks vergeten, is 
alles gekeurd en voldoen we aan de regel-
geving, hebben we nu alles gekeurd, en 
werken onze mensen met veilig materiaal, kun-
nen we schade voorkomen door tijdig onder-
houd te plegen, kortom, alles wat te maken 
heeft met uw TCO, de total cost of ownership. 
Denk daarnaast ook aan diverse diensten die 
dankzij telematica voor u een stuk interessanter 
zouden kunnen worden. Voertuigleasing op 
maat van uw gebruik, verzekering op maat 
van uw gebruik en gedrag, automatische par-
keersessies registreren. Uw wagens, machines 
en handgereedschappen zijn naast uw mede-
werkers de meest waardevolle, maar tevens de 
meest dure onderdelen van uw fieldorganisatie. 

Die moet u dus koesteren. Wat zou het voor 
u als hovenier betekenen als dit gereedschap 
dankzij telematica een jaar langer meegaat? 
Daarover zou u eens moeten nadenken.’

Grow as you go
STIHL is voor ABAX het eerste verbonden 
merk in de kleinere handgereedschappen. In 
de machinesector verbindt ABAX o.a. al met 
Volvo, Caterpillar, Hitachi en John Deer. Ook 
deze merken hebben hun eigen telematica 
aan boord, die automatisch en direct verbindt 
met het ABAX-softwareplatform. ABAX zal in 
de nabije toekomst nog meer merken verbin-
den, in zowel het voertuig, de machine als in 
de handgereedschappenindustrie ‘Daarmee 
onderscheiden we ons in de markt en bieden 
we zeer toekomstgerichte oplossingen voor 
onze klanten. Voertuigen, machines en kleinere 
handgereedschappen. Bepaal waar uw 
prioriteiten liggen, stap modulair in het 
systeem en Grow as you go, zoals wij dat 
noemen.’

Bart Claes commercieel directeur ABAX

Uw wagens, machines en handgereed-
schappen zijn naast uw medewerkers 
de meest waardevolle, maar tevens de 
meest dure onderdelen van uw 
fieldorganisatie
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ABAX heeft bijna 400 medewerkers. Het 
hoofdkantoor is gevestigd in Noorwegen. 
ABAX is één van de grootste spelers in 
Europa en toch zijn ze ook lokaal, met 
kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Polen, 
Zweden, Finland, Denemarken, Nederland 
en België. In deze landen zijn inmiddels in 
totaal zo’n 500.000 objecten aangesloten op 
het ABAX-platform.
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