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Οι Υπηρεσίες Στόλου Husqvarna ξεκινούν 

επίσημα και σας επιτρέπουν να 

βελτιστοποιείτε έξυπνα τα μηχανήματά 

σας 

 

Οι Υπηρεσίες Στόλου Husqvarna – υπηρεσία βασισμένη σε cloud που συνδέει 

τον στόλο μηχανημάτων ενός ιδιοκτήτη με τις ομάδες εξωραϊσμού που 

διαθέτει – διατίθεται στο εμπόριο. Οι Υπηρεσίες Στόλου Husqvarna είναι 

μια λύση που συλλέγει δεδομένα, προκειμένου να βοηθήσει επαγγελματικές 

ομάδες εξωραϊσμού με την αύξηση της παραγωγικότητας, της βιωσιμότητας 

και της ευημερίας του χειριστή, αντικαθιστώντας λανθασμένες εκτιμήσεις 

με αδιαμφισβήτητα γεγονότα. 

 

Μετά από μία επιτυχημένη δοκιμαστική περίοδο, η Husqvarna ξεκινάει το 

λογισμικό που είναι βασισμένο σε cloud, για επαγγελματίες διαμορφωτές 

εξωτερικών χώρων οι οποίοι επιδιώκουν να μεγιστοποιήσουν τον χρόνο 

λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα. Με αυτό ο σύστημα, οι 

διαμορφωτές εξωτερικού χώρου μπορούν να παρακολουθούν την ευημερία των 

χειριστών τους, να βελτιστοποιούν τα μηχανήματα του στόλου τους και να 

εξαλείψουν τις περιόδους αδράνειάς τους. Το αποτέλεσμα θα είναι μία πιο 

βιώσιμη διαμόρφωση των εξωτερικών χώρων. 

 

Οι υπηρεσίες στόλου Husqvarna δίνουν τη δυνατότητα στους επαγγελματίες 

και στους χειριστές να πάρουν μία πραγματική εικόνα των δεδομένων για 

τις δραστηριότητές τους μέρα με τη μέρα. Αυτό επιτυγχάνεται 

τοποθετώντας έναν μικρό ασύρματο αισθητήρα (συλλέκτης δεδομένων) στο 

μηχάνημα υπαίθριας χρήσης. Ο αισθητήρας ανεβάζει τα δεδομένα του 

μηχανήματος στο cloud, όπου αναλύονται και επεξεργάζονται από ένα 

σύνολο συμπερασμάτων για τη συντήρηση, τη χρήση τού μηχανήματος, την 

κατάσταση και ασφάλεια κ.λπ. Ως εκ τούτου τα δεδομένα μετατρέπονται από 

«απλά δεδομένα» σε «πληροφορίες και συμπεράσματα» που βοηθούν τον 

διαμορφωτή εξωτερικών χώρων να αναπτύξει νέες επιχειρηματικές ιδέες. 
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Αυξημένη παραγωγικότητα και βιωσιμότητα 

Με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, οι διαμορφωτές εξωτερικών χώρων μπορούν 

να προγραμματίσουν το service των μηχανημάτων τους έτσι ώστε να 

παραγγείλουν τυχόν ανταλλακτικά από τους προμηθευτές. Αυτό βοηθά 

αποτελεσματικά στη μείωση απρόβλεπτων διακοπών του μηχανήματος και 

επιτρέπει την προσέγγιση στην προληπτική συντήρησή του. Με αυτόν τον 

τρόπο επιτυγχάνεται ο μέγιστος χρόνος λειτουργίας και η μείωση των 

ρύπων καυσαερίου. 

 

Εκτός από τη συλλογή στοιχείων για τη χρήση του μηχανήματος, οι 

υπηρεσίες στόλου της  Husqvarna λαμβάνουν επίσης υπόψη τους χειριστές 

και την ασφάλειά τους. Υπολογίζοντας το επίπεδο έκθεσης σε κραδασμούς,  

παρέχουν συμβουλές για καλύτερους τρόπους για να εργαστούν, προσπαθούν 

να προωθήσουν μια πιο υγιή εργάσιμη ημέρα και γενικώς έναν πιο έξυπνο 

τρόπο εργασίας. Ως αποτέλεσμα, η παραγωγικότητα μπορεί έτσι να 

επηρεαστεί θετικά, δεδομένου ότι η κόπωση και η ένταση του χρήστη 

μπορούν να μειωθούν. 

 

Εργασία σε συνδυασμό: διαδικτυακή σελίδα και εφαρμογή smartphone 

Οι υπηρεσίες στόλου Husqvarna είναι μια ολοκληρωμένη λύση για όλη την 

ομάδα διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων, με μια διαδικτυακή σελίδα για τα 

στελέχη και τους τεχνικούς, καθώς και μία εφαρμογή για smartphone για 

τους τους χειριστές. 

 

Η διαδικτυακή πύλη είναι το μέρος όπου όλα τα δεδομένα συγκεντρώνονται 

για την ανάλυση και μπορεί να δείξει τις δύο γενικές τάσεις – είτε 

συγκεκριμένα στοιχεία σε ένα σύνολο μηχανών είτε μια συγκεκριμένη 

περίοδο λειτουργίας του κινητήρα. Η διαδικτυακή πύλη παρέχει επίσης 

δυνατότητες για τη βελτιστοποίηση του στόλου των μηχανημάτων και την 

παροχή προηγμένων σχεδιασμών, όπως, για παράδειγμα, όταν κάποια 

μηχανήματα χρειάζονται σέρβις, επιτρέπει στους εργαζόμενους να 

επικεντρωθούν σε ένα άλλο έργο αντί αυτού. Οι τεχνικοί επίσης 

ενημερώνονται για την κατάσταση του μηχανήματος, έτσι ώστε να μπορούν 

να παραγγείλουν τα ανταλλακτικά πριν συμβεί οποιαδήποτε βλάβη. 

 

 

Η εφαρμογή των smartphones επικεντρώνεται στο να βοηθήσει την ομάδα των 

χειριστών κατά τη διάρκεια της εργάσιμης ημέρας τους. Η εφαρμογή 

υποστηρίζει επί τόπου ενέργειες και υποστηρίζει την ομάδα των χειριστών 

με πληροφορίες σχετικά με την εντολή εργασίας στον χάρτη, το 

πελατολόγιο, καθώς και την ικανότητα να συλλάβει και να υποβάλει νέες 

επιχειρηματικές ευκαιρίες (ακόμα και σε χώρους πρασίνου που δεν 

περιλαμβάνονται στην τρέχουσα εργασία). 

 

Συμβατότητα με την ήδη υπάρχουσα γκάμα μας 

Οι υπηρεσίες στόλου Husqvarna επιτρέπουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 

δεδομένων για τα προϊόντα Husqvarna που υπάρχουν ήδη στο στόλο ενός 

διαμορφωτή εξωτερικών χώρων, εξαλείφοντας την ανάγκη να αγοράσει μια 

ολόκληρη γκάμα από τα νεότερα προϊόντα. 
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Ο αισθητήρας μηχανήματος των υπηρεσιών στόλου Husqvarna έχει σχεδιαστεί 

ειδικά για την επαγγελματική σειρά Husqvarna Γκαζόν και Κήπος. Η σειρά 

αυτή αποτελείται από χλοοκοπτικές μηχανές, rider, ψαλίδια μπορντούρας, 

φυσητήρες και αλυσοπρίονα. Για τα υπόλοιπα μηχανήματα Husqvarna θα 

είναι διαθέσιμο ένα μικρότερο σύνολο δεδομένων. 

 

Υλικό και δεδομένα 

Η πλατφόρμα αισθητήρα για τις υπηρεσίες στόλου Husqvarna αποτελείται 

από έναν αισθητήρα μηχανής για κάθε μηχανή, μία προαιρετική ετικέτα 

χειριστή (OpTag) και ένα σταθμό βάσης για να μεταδώσει τα δεδομένα στο 

cloud. Όλα τα δεδομένα που συλλέχθηκαν είναι προσβάσιμα μέσω της 

διαδικτυακής σελίδας ή της εφαρμογής για τα κινητά. 

 

 

International Recommended Prices (IRP) 

Name Model (STEP) IRP Product Specification 

Machine 

Sensor 
USN € 35 

Sold in a pack of 5. 

Base Station BS Ethernet € 475 - 

Operator Tag OpTag € 35 Sold in a pack of 5. 

Subscription 
Master 

account 

€ 20 / 

month 

Master account gives rights to 

create teams, operators, and 

technicians. Also includes 

management of green-care 

objects. 

Subscription 
Machine 

subscription 

€ 3 / 

month 

Includes digital maintenance 

book, workday log, and machine 

handling. 

Subscription 
Operator 

subscription 

€ 3 / 

month 

Includes workday log, machine 

handling, vibration report, 

and mobile app. 

Subscription 
Ride on 

subscription 

€ 6 / 

month 

Includes digital maintenance 

book and workday log. 

 

 

 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με: 

 Margaretha Finnstedt – Director of Public Relations and Communication, Husqvarna 

 Mobile: +46 70 678 61 58 

 Mail: margaretha.finnstedt@husqvarnagroup.com 

 

 

Σχετικά με τη Husqvarna 

Η Husqvarna είναι ένα εμπορικό σήμα του Ομίλου Husqvarna. Από το 1689, η Husqvarna έχει 

κατασκευάσει προϊόντα υψηλής απόδοσης και παρέδωσε καινοτομίες που άλλαξαν τη βιομηχανία, 

όπως τον αντι-κραδασμό και το αυτόματο φρένο αλυσίδας για τα αλυσοπρίονα, καθώς και το 

πρώτο εμπορικό ρομποτικό χλοοκοπτικό στον κόσμο. Σήμερα, η Husqvarna προσφέρει ένα ευρύ 

φάσμα προϊόντων υψηλής απόδοσης και κατασκευής για το πάρκο, το δάσος και τον κήπο και 

αντιπροσωπεύει την τεχνολογική ηγεσία στους εξής τομείς: αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, 
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χλοοκοπτικά τρακτέρ και ρομποτικά χορτοκοπτικά. Τα προϊόντα Husqvarna πωλούνται σε 

περισσότερες από 100 χώρες, κυρίως μέσω επιλεγμένων καταστημάτων. 

 

 

 

Όμιλος Husqvarna 

Ο Όμιλος Husqvarna είναι ο παγκόσμιος ηγέτης παραγωγής μηχανημάτων για υπαίθρια χρήση, 

συμπεριλαμβάνοντας αλυσοπρίονα, χορτοκοπτικά, ρομποτικά χλοοκοπτικά και τρακτέρ κήπου. Ο 

Όμιλος είναι, επίσης, ο ηγέτης προϊόντων ποτίσματος κήπου στην Ευρώπη, και κατέχει 

ηγετική θέση παγκοσμίως στον εξοπλισμό κοπής και εργαλείων διαμαντιών για την 

κατασκευαστική βιομηχανία και την βιομηχανία πέτρας. Τα προϊόντα και οι λύσεις του Ομίλου 

πωλούνται από τις μάρκες όπως Husqvarna, Gardena, McCulloch, Poulan Pro, Weed Eater, 

Flymo, Zenoah και Diamant Boart μέσω αντιπροσώπων και εμπόρων λιανικής πώλησης σε 

τελικούς καταναλωτές σε περισσότερες από 100 χώρες. Οι καθαρές πωλήσεις το 2015 ανήλθαν 

σε 33 δισεκατομμύρια SEK (σουηδική κορώνα) και η ομάδα είχε περισσότερους από 14.000 

εργαζόμενους σε 40 χώρες. 

 


