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Husqvarnas kalkulator viser karbonutslipp
Husqvarna oppdaterer nå skytjenesten Fleet Services med den
nye funksjonen Carbon Footprint Calculator. Funksjonen hjelper
bedrifter og kommuner å beregne hvor mye karbondioksid
maskinparker slipper ut.
Som en del av Husqvarnas ambisjon om å utvikle bærekraftige
produkter og løsninger, introduseres nå en kalkulator som gir
bedrifter og kommuner som arbeider i park og grøntområder
muligheten til å se maskinparkens karbonutslipp. Den nye
funksjonen er en del av Husqvarna Fleet Services – en skytjeneste
som samler inn data fra maskinparken med formål om å forbedre
produktiviteten og skåne utstyret.
Gjennom maskinenes sensorer eller innbygde tilkoblinger
beregner kalkulatoren utslipp av karbondioksid og gir brukeren
mulighet til å analysere tendenser og identifisere forbedringsområder. Funksjonen er delt inn i bruk, produktkategori, motortype
og plassering.
– Den nye funksjonen er utviklet for kommuner og entreprenører,
og skal kunne hjelpe brukeren å identifisere hvilke muligheter som
finnes for å redusere karbonutslippet, sier Jonas Willaredt, direktør
for bærekraft i Husqvarna.
Om Husqvarna Fleet Services
Husqvarna Fleet Services gir oversikt over maskinparken gjennom
utstyrets sensorer eller innbygde tilkoblinger. Utstyrsdata overføres
via Bluetooth eller mobiltilkobling og kan enten samles i feltet via
Fleet Services-appen eller via Fleet Services Gateway-appen ved
depot. Fra appene lastes data opp til den skybaserte Fleet Serviceskontoen som kan brukes fra alle enheter.
Med Husqvarna Fleet Services kan ledelsen se hele maskinparken,
både de maskinene som jobber og de som står i depot.

Carbon Footprint Calculator beregner karbonutslipp fra hele maskinparken og gir brukeren mulighet til å analysere tendenser og
indentifisere forbedringsområder.
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Om Husqvarna
Husqvarna Group er verdens største produsent av utendørsprodukter som robotgressklippere, hagetraktorer, motorsager og
trimmere. Konsernet er også ledende i Europa innen vanningsutstyr for forbrukere og er et av de ledende på verdensmarkedet innen
skjæreutstyr og diamantverktøy for bygg- og steinindustri. Konsernets produkter og løsninger selges via fag- og detaljhandelen til
både forbrukere og profesjonelle aktører i over 100 land. Netto omsetning i 2016 var 36 milliarder SEK og konsernet hadde i snitt
13 000 ansatte i mer enn 40 land.

