
CNH Industrial N.V. kiest voor  
Lighting-as-a-Service op basis  
van Luxon 
CNH Industrial NV is het internationale moederbedrijf 
van twaalf prominente merken die voertuigen voor de 
landbouw en industrie produceren. Tot het portfolio horen 
tractoren, vrachtwagens, bussen en maaidorsers, maar ook 
voortstuwings- en transmissiesystemen voor vrachtwagens, 
off-road bedrijfsvoertuigen en motoren voor de scheepvaart. 
De onderneming is aanwezig in 180 landen, met meer dan 
63.000 mensen, 67 productievestigingen en 56 onderzoeks- 
en ontwikkelcentra. Nedap rustte verschillende CNH-
locaties uit met haar connected lighting systeem Luxon. 
CNH Energy, binnen het concern verantwoordelijk voor 
energiebesparing, besloot in 2020 de Iveco-fabriek in het 
Italiaanse Bolzano uit te rusten met Lighting-as-a-Service 
(LaaS) op basis van Luxon.

Significante besparing
Giorgina Negro, directeur van CNH Energy: “Een jaar geleden rondden wij een 
eerste succesvolle pilot met Nedap af. Vervolgens rustte het team nog vier 
locaties uit met het connected lighting systeem Luxon, waaronder onze New 
Holland-fabriek in Jesi, Italië. “ Met Luxon worden verlichtingsarmaturen 
in kaart gebracht, toegewezen aan groepen en draadloos aangestuurd. 
Negro: “Luxon voldoet echt aan onze verwachtingen. Het platform maakt de 
toepassing van innovatieve verlichtingsstrategieën mogelijk en zorgt voor 
een efficiëntere verlichtingsomgeving op grote productielocaties. Het levert 
daarbij zeer interessante energiebesparingen op.”

CNH INDUSTRIAL N.V. KIEST VOOR LIGHTING-AS-A-SERVICE OP BASIS VAN LUXON



CNH INDUSTRIAL N.V. KIEST VOOR LIGHTING-AS-A-SERVICE OP BASIS VAN LUXON

LaaS: geen kapitaalinvestering
LaaS is een uitstekende oplossing voor partijen die connected lighting willen 
toepassen, maar kritisch zijn op kapitaalinvesteringen en terugverdientijd. 
Met LaaS kunnen eindgebruikers verlichtingsdiensten in abonnementsvorm 
afnemen. Daarmee kunnen zij kapitaalinvesteringen voorkomen. Ook komt 
het veel voor dat partijen gerealiseerde energiebesparingen aanwenden 
om de kosten van LaaS te dekken. Vaak is er zelfs sprake van een positieve 
cashflow. Voor het succes van LaaS is een connected lighting platform als 
Luxon essentieel. In 2020 besloot CNH LaaS te implementeren in een deel 
van zijn fabriek in Bolzano, waar voertuigen van het merk Iveco worden 
geproduceerd. Op deze locatie kan de implementatie van LaaS op basis van 
Luxon een energiebesparing opleveren van zo’n 60%. De voorbereidingen 
voor toepassing op een tweede locatie zijn inmiddels gestart. Negro: 
“Onze keuze voor Nedap is niet alleen gebaseerd op technische 
producteigenschappen en besparingspotentieel, maar ook op de grote mate 
van professionaliteit die we tot nu toe in elke fase van de samenwerking zien: 
van de lichtstudie tot aan de daadwerkelijke implementatie.”

CNH in Jesi, Italië.


