Vanuit de bus, overal onze
dronebeelden verzamelen,
verwerken en distribueren.
Dat scheelt onze opdrachtgevers en ons tijd!

Over DroneStars
Dino van Essen is de founder van DroneStars. Het bedrijf levert dronediensten aan bedrijven en instellingen. Ze leveren een totaaloplossing, van het inzetten van drones voor opdrachten tot aan opleidingen,
verzekeringen, keuringen en de hardware (drones en toebehoren) zelf. De opdrachtgevers worden
gevonden in voornamelijk drie segmenten. Allereerst wordt DroneStars ingehuurd door mediabedrijven
voor commercials met dronebeelden.
Een andere groeimarkt is “mapping en inspectie”. Dan gaat het vaak over opdrachtgevers in de publieke
en semi-publieke sector zoals overheden en woningcorporaties. Vooral als er sprake is van stormschade,
dan worden drones ingezet om snel de situatie op daken in kaart te brengen. Het derde segment
waar we tegenwoordig heel actief worden ingezet zijn counterdrone werkzaamheden, met name het
detecteren van andere (ongewenste) drones in specifieke luchtruimen is dan het doel.

Mobiliteit zorgt voor efficiëntie
In de opstartfase van DroneStars liepen we vaak tegen dezelfde
zaken aan. Allemaal aspecten die ons werk en de efficiëntie niet
ten goede kwamen. Zoals onder andere het gebrek aan stroom
op de locaties. Maar ook een opdrachtgever die graag, over onze
schouder, mee wil kijken. Dat meekijken begrijpen we natuurlijk

“Hoe kunnen we volledig onafhankelijk van de
locatie maximaal efficiënt de beste dronediensten
leveren?”
goed, een drone in actie heeft nog steeds een grote aantrekkingskracht op velen. Daarom is een groot scherm geplaatst,
wij besturen de drone vanuit de bus en de opdrachtgever kan
meekijken op het grote scherm.

Het inbouwen:
van bus naar mobiel kantoor
Een van onze opdrachtgevers adviseerde eens met Johan van
Noord-Holland Inbouw te praten. Zij waren zeer te spreken over
de manier van samenwerken maar ook over de kwaliteit van de
inbouw. Meteen bij ons eerste gesprek hadden we een enorme
klik met Johan en merkte wij dat hij heel goed begreep wat wij
nodig hebben. Het is prettig zaken doen met iemand die echt
verstand van zaken heeft, zijn enthousiasme maakte dat het
voelde als ons gezamenlijke project.

“Ik stond versteld wat er allemaal mogelijk is.
80% van de bedrijfswagen inbouw mogelijkheden kan
je zelf wel redelijk bedenken, maar juist die resterende
20% kennis en expertise, maakt elke dag weer het
grote verschil in de praktijk”

Binnen no-time is DroneStars operationeel, alleen de
drones niet vergeten, de koelkast vullen en we zijn klaar
voor vertrek. We hebben alles wat we nodig zouden
kunnen hebben bij ons, voldoende stroom en alle denkbare
onderdelen prachtig opgeborgen in gelabelde Bott Vario
schuifladen en systainers.
We zijn dankzij de bus nu in staat op locatie alle data en
beelden te verwerken. Voorheen moesten we eerst terug
naar kantoor, alleen dat scheelt ons veel kostbare tijd.

LITHIUM
POWER SUPPLY
De LPS is een gecombineerde
230V en 12V stroomvoorziening
voor elektrisch gereedschap, accu
laders en andere toepassingen.
Met de LPS kunt u mobiel
elektriciteit gebruiken, zonder
een milieubelastende stationair
draaiende motor of generator.
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