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Milwaukee Tool veroorzaakt een revolutie in de gereedschap industrie met de invoering van 

de TICK™ - een professionele Bluetooth gereedschap en apparatuur tracker-. Ontworpen om 

de zwaarste jobsite omgevingen te weerstaan, kan de TICK ™ eenvoudig worden bevestigd 

en verborgen uit het zicht op een product, ongeacht het merk, biedt gebruikers een 

waardevolle manier om het even wat in hun inventaris via de gratis ONE-KEY ™ app te 

volgen. 

 

Tool verlies, en de tijd besteed aan het zoeken naar vermiste gereedschappen, draagt 

aanzienlijk bij aan de “bottom” line van een bedrijf. Enkele verloren of zoekgeraakte, 

beschadigde gereedschappen op een jobsite kan veel tijd, dus veel geld kosten. Dit, 

vermenigvuldigd over de lengte van een groot project, kan oplopen tot tienduizenden euro’s 

in verspilde arbeid en aanzienlijke overschrijdingen op projectbudget veroorzaken. Het doel 

van ONE-KEY ™ 'is het proces van het beheren van instrumenten, dure of omslachtige 

methoden die tegenwoordig worden gebruikt vereenvoudigen. De mogelijkheid om snel op 

locatie een instrument te identificeren kan tijd en geld besparen , aldus Steve Matson, Senior 

Product Manager. Door gebruik te maken van dezelfde geïntegreerde tool Tracking 

technologie binnen ONE-KEY ™  ingeschakelde gereedschappen, geven de gebruikers een 

manier om een instrument te volgen, simpelweg door het aanbrengen van de TICK ™. Voor 

professionals overal hun gereedschap en zicht op hun apparatuur zijn de sleutel tot  succes. De 

TICK™ zorgt ervoor dat ze extra ogen hebben op al 

hun tools om hun investeringen beter te beheren. 

 

Met zijn low profile ontwerp kan men de TICK ™ 

makkelijk bevestigen aan elk hulpmiddel door middel 

van lijm, schroef, klinknagel, of band. De vlakke 

achterzijde geeft een goede pasvorm op een variëteit 

van ondergronden; bijvoorbeeld de binnenzijde van 

een ladderboom of onderzijde van een   

verstekzaagtafel. Elke TICK ™ is ook laser 

gegraveerd met een serienummer, zodat gebruikers 

eenvoudig kunnen identificeren en toewijzen van 

meerdere TICK ™. Eenmaal gehecht en aan het zicht 

onttrokken, de TICK ™ maakt het bijhouden van 
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instrumenten en apparatuur zo eenvoudig als het bedienen van je telefoon. 

 

Producten met een TICK ™  zijn 

gekoppeld via de ONE-KEY ™ app. 

Tool documenten en locaties worden 

bijgewerkt wanneer elk apparaat met 

de ONE-KEY ™ app binnen 35 meter 

van de TICK ™ komt. Deze locatie-

updates worden via elke ONE-KEY ™ 

app die in bereik is , ongeacht of de 

app open is of niet weer gegeven, 

zodat gebruikers ontbrekende 

gereedschappen sneller lokaliseren. 

Daarnaast kunnen gebruikers 

eenvoudig beheren van al hun 

gereedschap door middel van de app 

vereenvoudigd Tool en Equipment 

management functies. Deze functies 

kunnen gebruikers toewijzen en op slaan voor al hun gereedschap en apparatuur - of het nu 

een instrument uitgerust met een TICK ™, een ONE-KEY ™  gereedschap of enig ander 

gereedschap en apparatuur is. De TICK ™ is dus universeel inzetbaar en niet merk gebonden, 

even als de software. Ook de gratis verkrijgbare software is universeel inzetbaar. 

 

Volledig volgens de Milwaukee filosofie van "Nothing but 

HEAVY DUTY", is de TICK ™ robuust en beschermd 

tegen de zwaarste omstandigheden. Het geven van 

professionele gemoedsrust dat zij bijgewerkte locaties van 

hun gereedschap en apparatuur, ongeacht waar kunt 

ontvangen. De water- en stofdichte afsluiting beschermt de 

interne componenten tegen weersinvloeden en UV 

beschermende 

plastics behoeden de 

TICK ™ van het 

broos worden, 

wanneer ze worden 

blootgesteld aan lange periodes van direct zonlicht. 

Daarnaast kunnen zijn sterke elektronica behuizing 

tegen hoge trillingen en zware impact. 

 

 

Verkrijgbaar medio 2017, is de TICK ™ een waar 

testament aan de toekomst van Milwaukee op de 

gebruiker en de investeringen in het spel van 

veranderende en innoverende technologie. Voor meer 

informatie over ONE-KEY ™ kunt u terecht op 

bmbshop.nl 
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ONE-KEY ™ is het eerste universele gratis digitale platform voor gereedschap en apparatuur. 

Door de integratie van toonaangevende hulpmiddel elektronica met een custom-built, cloud-

based programma, ONE-KEY ™ biedt dit een nieuw niveau van controle en de toegang tot 

informatie. De mogelijkheid om instellingen aan te passen, te volgen en te beheren via ONE-

KEY ™ verandert fundamenteel de manier waarop gebruikers omgaan met hun gereedschap. 

 

 

 

 
         

 


