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Digitalisatie van de werkplaats weer een stap verder 

Middels een investering in de startup CarForce verstevigt HELLA haar activiteiten 

op het gebied van digitale diagnostische service 

Nieuwegein/Lippstadt/San Francisco, Maart, 2018. De Californische startup 

CarForce heeft een software oplossing geïntroduceerd om voertuigdata naar 

werkplaatsen te zenden. HELLA, als gerenommeerde leverancier en partner van de 

automotive industrie en aftermarket, heeft mede geïnvesteerd in deze startup. Daarmee 

toont het haar ambitie op het gebied van verdere digitalisatie van de werkplaats. 

De cloud oplossing van CarForce maakt het voor werkplaatsen mogelijk om verbeterde 

dienstverlening te leveren afgestemd op de individuele wensen van de klant. 

Voertuigdata zoals bandenspanning of de conditie van de accu kan via de cloud naar 

vrije werkplaatsen verzonden worden zonder dat de auto daadwerkelijk eerst naar de 

garage moet voor een check. Het geeft de werkplaats de mogelijkheid om in een 

vroege fase een op de klant afgestemd service- en reparatiepakket aan te bieden op 

het moment dat de ontvangen data een kritiek punt lijkt te raken. Voor de eigenaar van 

de auto leidt dit tot een kortere periode dat hij de auto kwijt is en het vermindert de tijd 

die de klant tijdens de reparatie moet wachten. 

“De investering in CarForce is voor ons een belangrijke stap in het digitalisatieproces 

van onze werkplaats- en diagnoseactiviteiten, alsmede een kans om nieuwe business 

modellen te betreden”, aldus Dr. Werner Benade, managing director Aftermarket & 

Special Applications bij HELLA. “Als ‘The Workshop’s Friend’ ondersteunen we 

werkplaatsen gedurende het gehele reparatieproces. Met gedigitaliseerde 

diagnoseservice is het doel om zowel de eindgebruiker, de automobilist, en de 

werkplaats toegevoegde waarde te bieden op het gebied van tijd: betere en 

persoonlijkere service voor klanten van de werkplaats, kortere periodes dat een auto stil 

staat en een betere productiviteit.” 
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Via haar dochtermaatschappij Hella Gutmann Solutions, is HELLA sowieso al erg actief 

op het gebied van geavanceerde werkplaats en diagnose oplossingen. Na de eerste 

financieringsronde bevindt het procentuele aandeel van HELLA in CarForce zich 

momenteel in de enkele cijfers. Voor de nabije toekomst is vooral Hella Gutmann 

Solutions van plan de samenwerking met CarForce verder uit te breiden. 

 

De tekst van dit persbericht vindt u ook terug op www.hella.nl.  

Overeenkomstig beeldmateriaal vindt u in onze persdatabase onder: www.hella-press.com. 

HELLA BENELUX BV is onderdeel van een wereldwijde, onafhankelijke 

familieonderneming met 38.000 werknemers en 125 vestigingen in meer dan 35 

landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Lippstadt, Duitsland. HELLA richt zich op de 

drie pijlers: Parts, Tools & Services, door middel van een voortdurend groeiend 

productassortiment, professionele werkplaatsuitrusting en eersteklas service. Met meer 

dan 33.000 producten biedt HELLA een buitengewoon uitgebreid programma aan 

voertuigspecifieke onderdelen, universele onderdelen en accessoires. In verschillende 

joint ventures zijn bovendien complete voertuigmodules, aircosystemen en boordnetten 

ontstaan. Dankzij bijna 7.000 wetenschappelijke onderzoekers en productontwikkelaars 

is HELLA één van de belangrijkste innovatiepioniers op de markt. De service van 

HELLA vertaalt zich door professionele ondersteuning aan de werkplaats d.m.v. 

trainingen, technische informatie en een hotline alsmede intensieve betrokkenheid 

binnen het Hella Service Partner garageconcept. Bovendien behoort het HELLA 

concern met een omzet van 6,6 miljard euro (boekjaar 2016/2017) tot de top 40 van 

wereldwijd actieve autotoeleveranciers én tot de 100 grootste industriële 

ondernemingen in Duitsland. 
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