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Het officiële beveiligingsen registratiesysteem
Wacht niet langer. Uw machines
kunnen op ieder moment worden gestolen!
CESAR – Het beveiligingssysteem voor bouwmachines
Het risico dat een bij CESAR geregistreerde machine wordt
gestolen is 4 keer kleiner*
De kans dat een bij CESAR geregistreerde machine wordt gevonden
is 6 keer groter**
Zichtbare en onzichtbare merktekens – een effectief afschrikwekkend middel.
Geen jaarlijkse kosten – tegen een eenmalige betaling zijn uw machines voor hun hele
levensduur gemarkeerd en geregistreerd.
Lagere verzekeringspremies (tot 20%) en lager eigen risico – CESAR wordt door alle grote
verzekeringsmaatschappijen erkend.
De politie heeft snelle toegang tot de CESAR-database –
en kan gestolen machines snel traceren via het rond de
klok bezette call centre van Datatag.
Dankzij de erkenning door plaatselijke en nationale
instanties is het gemakkelijker voor u om
toestemming te krijgen om uw machines bij grote
bouwprojecten in te zetten.
Datatag krijgt geen beloning voor teruggevonden machines.
Het toonaangevende anti-diefstalsysteem.
Vermindering van het aantal gestolen machines
= minder uitvaltijd = tijd- en geldwinst.
Het eerste officiële systeem dat de hele sector
bestrijkt – ondersteund door de PTAG (Britse
Actiegroep tegen machinediefstal).
CESAR wordt ondersteund door het Britse Ministerie
van Binnenlandse Zaken & ACPO
(Britse Bond van hogere politieambtenaren)
*vergeleken met statisticken van IMIA

Aanbevolen door

coneq.org.uk

**bron PANIU

Ondersteund door

aea.uk.com

datatag.co.uk

CESAR – Het officiële systeem

Diefstal van bouw- en landbouwmachines kost de bouw- en landbouwsector en de
verzekeraars jaarlijks naar schatting 4,5 miljard euro.*
De sector heeft zich nu voor de eerste keer gezamenlijk achter een officieel beveiligings- en
registratiesysteem voor bouw- en landbouwmachines geschaard. Dat systeem is CESAR, het
toonaangevende initiatief ter voorkoming van diefstal van machines.
Om diefstal te voorkomen en gestolen machines terug te vinden, maakt CESAR gebruik van:
Moderne Datatag - identificatietechnologie
Zichtbare en onzichtbare afschrikwekkende middelen
Eenmalige lage bijdrage om uw machines voor hun gehele levensduur te beveiligen
Een veilige, officieel erkende en rond de klok beschikbare database
Het driehoekige CESAR-registratiekenteken is inmiddels de norm geworden binnen de sector
en wordt ondersteund door plaatselijke overheden, toonaangevende aannemers,
landbouworganisaties, verhuurbedrijven, de politie, verzekeraars en financieringsmaatschappijen.
De CEA (Construction Equipment Association - Britse handelsorganisatie van de
bouwmachinesector) en de AEA (Agricultural Engineers Association - Britse vereniging van
landbouwkundige ingenieurs) staan, net als andere organisaties, volledig achter het
systeem. Hiertoe behoren onder meer:
Toonaangevende machineproducenten, importeurs enn handelaars
Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken
De Britse polite
Machineverhuurbedrijven
Handelsorganisaties
Grote verzekeringsmaatschappijen
ffi iël CESAR
t
Datatag ID Ltd. is de partner die benoemd is tot leverancier van hhett officiële
CESAR-systeem.
opgegeven cijfers bij benadering*
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Datatag-Technologie

Uniek ID-Kenteken
Voor Machines

Glazen ID-Tag

Zelfklevende Tag

Herregistratie
Label

Datadots®

Datatag-DNA

Call 03 450 700 440
www.cesarscheme.org

“

“Maak een eind aan diefstal van machines!
CEA – Wie zijn wij?
De Construction Equipment Association (CEA) is de Britse handelsorganisatie van de bouwmachinesector. Onze leden
omvatten Original Equipment Manufacturers (OEM’s), leveranciers van onderdelen en accessoires, de handelspers en
gespecialiseerde researchbedrijven. De bedrijven variëren in grootte van multinationals tot kleine ondernemingen.
De CEA is de Britse handelorganisatie die de producenten van bouwmachines, leveranciers van onderdelen en
accessoires en dienstverlenende bedrijven vertegenwoordigt. Zie voor meer informatie: www.coneq.org.uk –
cea@admin.co.uk – Tel. +44 20 8253 4502.

AEA – Wie zijn wij?
De Agricultural Engineers Association (AEA) ofwel de Britse vereniging van landbouwkundige ingenieurs werd in 1875
opgericht om de technische, commerciële en handelsbelangen van Britse producenten en leveranciers van
landbouwmachines te behartigen.
Sinds haar oprichting heeft deze organisatie zich ingezet voor producenten van landbouwmachines en meer recentelijk
ook voor producenten van elektrische landbouwapparatuur voor gebruik in de open lucht. Het ledenbestand omvat een
breed spectrum en loopt uiteen van producenten van combine harvesters tot snoeischaren en alles daartussen. Zie voor
meer informatie: www.aea.uk.com - ceo@aea.uk.com - Tel: +44 845 6448748.

Datatag – Wie zijn wij?
Datatag is ontwikkeld als effectief anti-diefstalmiddel om gestolen eigendom snel te kunnen traceren. Hiervoor wordt er
bij Datatag moderne identificatietechnologie toegepast die speciaal ontwikkeld is zodat het haast onmogelijk is om de
identificatiemiddelen te verwijderen of onbruikbaar te maken, waardoor gestolen eigendom snel kan worden
geïdentificeerd en geretourneerd. Datatag-technologie omvat enkele van de meest geavanceerde beveiligingssystemen
die speciaal zijn ontwikkeld om criminaliteit te bestrijden en het criminelen moeilijk zo niet onmogelijk te maken om
eigendom te stelen.
Sinds de invoering in 1992 heeft Datatag tot een aanzienlijke vermindering geleid van het aantal gestolen bezittingen,
waaronder motoren, scooters, machines & apparatuur, fietsen en boten enz. Bovendien is het Britse Openbare Ministerie
in 100% van die gevallen succesvol geweest waarbij Datatag als bewijsmiddel werd gebruikt. Datatag wordt door veel
verzekeraars, instanties, organisaties en overheidsinstellen aanbevolen en heeft een unieke veilige database opgebouwd
die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet. Deze wordt onder meer door de Britse politie en haar klanten gebruikt, en
wel 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Datatag-Technologie
De scanners van Datatag zijn een krachtig wapen bij de bestrijding van diefstal en criminaliteit. Deze ultramoderne
scanners kunnen individueel worden geprogrammeerd om alleen maar de Datatag-transponders (beter bekend als
‘tags’) te kunnen localiseren en spelen een belangrijke rol bij het traceren en identificeren van eigendom. Datatag heeft
uit strategische overwegingen veel hierin geïnvesteerd en duizenden scanners aan de Britse politie geleverd om zoveel
mogelijk agenten te voorzien van dit krachtige wapen in de strijd tegen diefstal.
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