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De John Deere 900-serie 
rondbalenpersen kunnen nu 
eenvoudig worden opgewaardeerd 
met balenpersautomatisering tot 
aan het modeljaar 2012. F441R, 
V451R en V461R beschikken vanaf 
het begin over deze voorziening.

Het universele display 4640 
levert dezelfde intuïtieve 
gebruikerservaring bekend van het 
4600 CommandCenter, maar kan 
tussen machines worden verplaatst. 
Nieuwe functies zoals AutoTrac 
automatisch keren en AutoTrac 
werktuigbesturing – passief zijn nu 
beschikbaar. Onze nieuwe monitor 
biedt extra monitorruimte voor het 
gelijktijdig bekijken van meerdere 
functies.

Automatisering van 
trekkerwerktuigen Retrofit 
pagina 25

Generatie 4-displays   
pagina 13

De GEHEEL NIEUWE HarvestLab 
3000 van John Deere. Bouwen op 
een bekroonde en gecertificeerde 
NIR-sensortechnologie. Bouwen op 
miljoenen uren ervaring in het veld. 
Nieuwe inzichten toevoegen voor 
meer informatie!

HarvestLab 3000  
pagina 32

Ontdek onze meest geïntegreerde, 
geavanceerde en efficiënte manier 
om RTK te gebruiken. John Deere 
mobiel RTK-signaal via JDLink. 
Als alternatief biedt het mobiel 
RTK 4G LTE-modem u volledige 
configuratieflexibiliteit en beschikt 
het tevens over een WLAN-hotspot.

Mobiel RTK updates  
pagina 10

WAT IS ER NIEUW IN 2018
De landbouwwereld verandert snel en John Deere loopt voorop met de ontwikkelingen. John Deere 
verbindt bedrijfsleiders van landbouwbedrijven en loonwerkers naadloos met bestuurders in het 
veld, apparatuur en technologie om u een beslissend concurrentievoordeel te bieden. John Deere 
displays en StarFire-ontvangers vormen de belangrijkste infrastructuur voor het verbeteren van 
doseringen, brandstofverbruik, inzaaiing en landbeheer. Daar komt nog bij, dat John Deere u helpt 
om deze precisietechnologie sneller te laten werken, zodat u snel resultaten boekt en rendement op 
uw investeringen voor de lange termijn maakt.
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U kunt de met uw displays 
verzamelde documentatiegegevens 
opslaan, visualiseren en analyseren 
voor eenvoudig plannen en 
toekomstig gebruik - ongeacht of 
u ze opent vanaf uw desktop-pc of 
tablet. Teken velden en creëer zones 
voor doelgericht beheer.

MyJobConnect en MyJobConnect 
Premium werkplanning en landbouw 
navigatie systeem, maakt plannen 
overzichtelijk en eenvoudig.

Nieuw : Mobiele locatievolging, 
waarmee de meest recente 
GPS-locatie van elke machine binnen 
de MyLogistics App machinepark-
setup kan worden gevisualiseerd.

Succesvol bemesten is geen 
kwestie van toeval. Met John Deere 
mestsensing kunt u de mest 
nauwkeurig  en egaal over het perceel 
aanbrengen, op basis van een 
streefpercentage en een limiet in  
kg/ha (N,P,K) en zelfs gebruikmaken 
van locatie-specifieke taakkaarten. 
NIEUW: compatibel met het 4600 
CommandCenter en in stationaire 
toepassing.

Operations Center  
pagina 38

MyJobConnect / Premium
Updates pagina 44

Mestsensing
Updates pagina 34

Expert- Alerts maken proactief 
beheer van de actuele machine 
gegevens en eventuele 
foutmeldingen mogelijk. Nog 
voordat u zich bewust bent van een 
opkomend probleem. Hierdoor 
wordt de productieve tijd verhoogd 
en werkt u nog efficiënter.

Expert-Alert meldingen  
pagina 46

HarvestLab 3000: Eén sensor – 
drie toepassingen

De John Deere HarvestLab 3000 maakt gebruik van NIR 
spectroscopietechnologie met nabij-infrarood licht om eigenschappen 
van bestanddelen te bepalen voor een optimale kuilvoerkwaliteit. 
U hebt slechts één sensor nodig voor drie verschillende toepassingen: 
Zelfrijdende veldhakselaar, mobiel laboratorium en mesttank.
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BETERE BESLISSINGEN – DIRECT 
UITVOERBAAR
Actuele inzichten, real time data en gegevens staan aan de basis voor winstgevend bedrijf. 
John Deere Ag Management Solutions voor taakbeheer verzamelen, beheren en interpreteren van 
machine- en agronomische gegevens voor het ondersteunen bij het nemen van betere beslissingen. 
Beslissingen die u in staat stellen uw werkzaamheden effectiever te plannen, de prestaties van de 
machine te optimaliseren, de bedrijfszekerheid te verhogen en de kosten te verlagen. En heel 
belangrijk: connectiviteit met uw bestuurders en apparatuur in het veld betekent dat uw beslissingen 
direct kunnen worden uitgevoerd.
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ONTVANGERS & DISPLAYS

Precisielandbouw begint hier. De ontvangers en displays van John Deere bieden de 
hardware infrastructuur om volledig te kunnen profiteren van moderne landbouw en 
voor het opzetten van uw bedrijf voor meer succes. Wij leveren niet in als het gaat 
om cruciale onderdelen, omdat wij heel goed begrijpen hoe belangrijk 
nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van het systeem voor uw bedrijf zijn.

Daarom beschikt de basisuitvoering al over veel functies, waar anderen deze vaak 
in rekening brengen of niet kunnen aanbieden. Met onze brede assortiment aan 
aanvullende functionaliteiten kunt u uw systeem bijwerken zodat het perfect past 
bij uw huidige landbouwbehoeften, tot aan enkele van de meest geavanceerde 
oplossingen die beschikbaar zijn op de markt. Als u voor onze oplossingen kiest, 
kunt u er vanuit gaan dat u een toonaangevende productprestatie ervaart. 

Sinds John Deere de eerste opbrengstkartering en geautomatiseerde 
geleidingssysteem heeft uitgevonden, hebben onze vooruitstrevende 
agrarische managementoplossingen (AMS) de traditionele 
landbouwmethoden gerevolutionaliseerd en hebben boeren aanzienlijke 
verbeteringen in de productiviteit van machines, comfort voor de 
bestuurder, gewasopbrengst en kwaliteit verkregen, waardoor 
bedrijfskosten daalden.
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EFFICIËNTIE

COMFORT, MEER PRODUCTIVITEIT EN

UW VOORDELEN
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HELP UW BEDRIJF VOORUIT

Overal betrouwbaar

De terreincompensatiemodule detecteert en meet het rollen (x), stampen (y) 
en gieren (z) van de machine om te zorgen voor een betrouwbare 
voertuigpositie, overal in elk veld.

HERHAALBAARHEID IN HET SEIZOEN

Veranderingen van geleidingslijnen behoren tot het verleden. 
SF3 biedt ook een herhaalbaarheid van 9 maanden binnen het 
seizoen. Dus u kunt van dezelfde geleidingslijn gebruikmaken 
voor meerdere passages gedurende het groeiseizoen, 
dit maakt een nauwkeurige plaatsing van zaad en voedings- 
stoffen mogelijk zonder van lijnen af te hoeven wijken of 
grenzen te verleggen.

VOLGEN VAN MEERDERE STARFIRE-SIGNALEN

De StarFire 6000-ontvanger volgt tot 3 correctiesignaalsatel- 
lieten parallel – zo wordt het beste correctiesignaal en de 
beste dekking van het signaal aangeboden. Dit is een 3 keer 
betere inzetbaarheid van het signaal dan bij vorige generaties 
ontvangers. Er wordt altijd actief voor het beste signaal 
gekozen en als de omstandigheden veranderen, kan er 80% 
sneller worden overgeschakeld naar de beste geostationaire 
satelliet.

DE STARFIRE 6000-ONTVANGER

Toegang tot oplossingen voor precisielandbouw van 
John Deere begint met de nieuwe StarFire 6000-ontvanger. 
Het bevat een nieuw dynamisch ontwerp, diefstalbeveiliging, 
beter onderhoudsgemak en wat het belangrijkste is, 
een verbeterd signaalbereik. Hierdoor bent u sneller klaar voor 
werk in het veld en het biedt u een hogere nauwkeurigheid en 
een nog betere signaalstabiliteit. 

SNELLERE SIGNAAL-INZET

GROTERE NAUWKEURIGHEID, MEER HERHAALBAARHEID, 

UW VOORDELEN
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*  € 250 (1 maand), € 500 (3 maanden), € 850 (1 jaar), 
€ 1500 (2 jaar), € 2000 (3 jaar)

Vanaf €*Gratis

SF1-signaal

Het perfecte uitgangspunt voor grondbewerking, werkzaamheden op 
grasland en oogsten:

 ■ +/- 15 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen
 ■ Volgen van meerdere Starfire-signalen
 ■ Geen licentiekosten
 ■ Terreincompensatiemodule (TCM) in basismodel
 ■ GLONASS in basismodel 

SF3-signaal

Grotere nauwkeurigheid. Ideaal voor zaaien en planten:
 ■ +/- 3 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen
 ■ 100% nauwkeurigheid in minder dan 30 minuten
 ■ herhaalbaarheid van 9 maanden binnen seizoen
 ■ Flexibele licentieperioden
 ■ Eenvoudig upgraden

9 maanden 

herhaalbaarheid

SF3

+/- 3 cm

SF1

+/- 15 cm

EEN HEEL NIEUW NIVEAU: SF3 SIGNAAL

Het nieuwe SF3-signaal levert een verbazingwekkende 
+/- 3 cm nauwkeurigheid tussen de werkgangen en 9 maanden 
herhaalbaarheid in het seizoen. Sterker nog, de opstarttijd is 
tot 4 keer sneller dan met SF2. Dus u kunt meer tijd besteden 
aan werk in het veld in plaats van te wachten op de kopakker 
of concessies doen aan de kwaliteit.

VERBETERD SF1-SIGNAAL

Het beste signaal op invoerniveau is nu zelfs nog beter. 
U profiteert van een +/- 15 cm nauwkeurigheid tussen 
werkgangen, voorheen was dit +/- 23 cm. Gratis en inclusief 
GLONASS. 



|10

Gratis

14 dagen5/20 minuten

EGNOS
+/- 40 cm

SF1
+/- 15 cm

SF3
+/- 3 cm

RTK
+/- 2,5 cm

NAUWKEURIGHEID

+/- 2,5 CM HERHAALBAAR TUSSEN WERKGANGEN

UW VOORDELEN

RTK Extend

John Deere
Concurrent

Signaalstabiliteit met verbeterde RTK Extend

HERHAALBAARHEID OP DE LANGE TERMIJN <1 MIN 
INTREKTIJD

Met RTK hoeft u de grenzen van het veld maar één keer vast te 
leggen. Als u deze herhaalbaarheid nodig hebt voor bijv. 
Section Control komt u niet graag elk jaar terug om de grenzen 
opnieuw vast te leggen. U bespaart elke dag tijd: volledige 
RTK-nauwkeurigheid is altijd beschikbaar vanaf de start. 
Het kost minder dan 1 minuut!

UNIEK: 14 DAGEN RTK EXTEND

Als Starfire 6000 RTK-klant ontvangt u tot 14 dagen 
RTK Extend. Als uw gezichtslijn tot het basisstation wordt 
onderbroken of als het mobiele netwerk dat gebruikmaakt van 
Mobile RTK verloren gaat, kunt u gewoon door blijven werken 
met volledige nauwkeurigheid en zelfs buiten uw RTK-netwerk 
van dit voordeel gebruik maken.

Als u zich bezighoudt met precisielandbouw, is RTK nog 
steeds de beste oplossing als aankomt op nauwkeurigheid, 
herhaalbaarheid en snelle opstarttijd. RTK elimineert elke 
mogelijkheid van GNSS-afwijking en biedt u een unieke 
nauwkeurigheid van +/- 2,5 cm nauwkeurigheid tussen 
werkgangen. 

ULTIEME NAUWKEURIGHEID EN 
HERHAALBAARHEID: RTK
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Gebruiker 
2Gebruiker 

1

CellulairCellulair

Server

RTK-basisstationRTK-basisstation

RTK-basisstation

RTK-basisstation 

John Deere mobiel RTK-signaal

Mobiel RTK-modem 4G LTE

Radio RTK werkt met een statisch plaatselijk basisstation in of 
nabij uw veld. Dit kan uw eigen station zijn of een station van 
een door een dealer gerund netwerk. Dit controleert de 
constellatie van de GPS/GLONASS-satellieten en draagt 
voortdurende de hoog nauwkeurige +/- 2,5 correcties van 
horizontale werkgangaansluitingen en +/- 4,2 cm correcties 
van verticale werkgangaansluitingen over aan de StarFire-
ontvanger op het met RTK-uitgeruste voertuig. 

Ontdek de meest geïntegreerde, geavanceerde en efficiënte 
manier om RTK te gebruiken. Het nieuwe John Deere Mobile 
RTK-signaal is niet alleen compatibel met ons mRTK 4G 
LTE-modem, maar kan ook worden ontvangen via het 
ingebouwde JDLink-systeem in onze machines. Dit bespaart 
u de kosten voor aparte modemhardware, extra 
gegevensabonnementen (simkaart) en de Mobiel RTK  
Access-licentie.

Er wordt een mobiel RTK-correctiesignaal overgedragen via 
mobiele data technologie. Dit zorgt voor herhaalbare 
nauwkeurigheid, zelfs in verspreid liggende velden en op 
heuvelachtig terrein. Het mobiele RTK-modem 4G LTE is 
volledig geïntegreerd en kan worden bevestigd aan de 
StarFire-ontvanger. Met twee high-performance antennes en 
montagepositie op het dak van de cabine hebt u echt een 
optimale ontvangst en signaalstabiliteit. Het ondersteunt niet 
alleen de nieuwe mobiele communicatiestandaard 4G LTE maar 
ook 3G, evenals 2G als terugval-oplossing. Naast de Mobiele 
RTK-functionaliteit, kan het modem ook parallel worden 
gebruikt als een WLAN-hotspot om verbinding te maken met 
uw mobiele apparaten.
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DISPLAYS VOLGENS UW WENSEN

Al onze displays zijn eenvoudig te gebruiken en ontworpen voor uw specifieke wensen en voorkeuren. 
U kunt kiezen tussen een touchscreen, een schermformaat van 18 cm of 26 cm en een reeks van beschikbare 
upgrades. Alle displays worden geleverd met ISOBUS-werktuigbediening, waardoor de cabine overzichtelijker 
wordt en u deze werktuigen op een intuïtieve en geïntegreerde manier kunt bedienen. De kleurenschermen 
zijn een genot om te gebruiken, met hun eenvoudige interfaces en duidelijke bediening.

Onze John Deere universele displays en het CommandCenter van de 4e generatie werken 
perfect met uw machine om te zorgen voor een moeiteloze bewaking van de voortgang van 
uw werk en van de bediening van uw machines en werktuigen. Het CommandCenter van de 
4e generatie is uw ingebouwde interface op alle 6R – 9R-trekkers en S700-maaidorsers.

MOEITELOZE EN TIJDSBESPARENDE 
BEDIENING

MAAKT WERKEN EENVOUDIGER

DE NIEUWE GEN4 EXTRA MONITOR-OPTIE

UW VOORDELEN
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Displays van de 4e generatie

Standaard displayfuncties
 ■ Touchscreen van 26 cm
 ■ ISOBUS – AEF-gecertificeerd
 ■ Geschikt voor Remote Display Access

Beschikbare Gen4 activeringen 
Gen 4 AutoTrac -activering

Gen 4 Premium - activering (aanvullend)*: 
 ■ Section Control 
 ■ Documentatie 
 ■ AutoTrac Vision 
 ■ AutoTrac RowSense 
 ■ Geschikt voor draadloze gegevensoverdracht 

Gen4 Ultimate-activering (aanvullend)*:
 ■ AutoTrac automatisch keren
 ■ AutoTrac passieve werktuiggeleiding – passief
 ■ Gegevens delen in het veld

Andere upgrade-activeringen:
 ■ AutoTrac werktuigbesturing – actief
 ■ iGrade

Als u zelfs meer dan 10" (26 cm) schermafbeelding wenst om meerdere 
menu’s tegelijk weer te geven, kunt u eenvoudig onze Gen4 verlengde 
monitor toevoegen. U kunt bijvoorbeeld in één oogopslag uw 
bedieningselementen van het voertuig bekijken op uw hoofdscherm en 
begeleidings- & automatiseringstoepassingen op de verlengde monitor 
zonder dat u van scherm hoeft te wisselen. Functionaliteiten kunnen 
eenvoudig tussen monitoren worden verplaatst zodat u over de grootste 
flexibiliteit en aanpassingsmogelijkheden beschikt.

Voortbordurend op de het geïntegreerde CommandCenter van de 4e 
generatie, bieden we nu ook de draagbare John Deere 4640 universele 
display evenals de losse Gen 4 monitor. Alle Gen 4-displays zijn erg eenvoudig 
en intuïtief in gebruik. Ze beschikken over een veegfunctionaliteit als bij een 
tablet met runpagina’s en kunnen u, indien nodig, bijstaan met op context 
gebaseerde helpfuncties op het scherm. De gebruikersinterface is volledig 
aanpasbaar zodat u de lay-out van het display perfect kunt aanpassen aan 
uw voorkeuren. Naarmate uw landbouwmethoden en – behoeften evolueren, 
kunt u te allen tijde het CommandCenter 4600-display van de 4e generatie 
evenals de universele John Deere-4640 display naar de Gen4 Premium of 
Gen4 Ultimate-activering opwaarderen, zodat u over alle geavanceerde 
functies beschikt die nodig zijn voor moderne landbouw. U hebt de 
mogelijkheid om de oplossing aan uw individuele behoeften aan te passen.

GreenStar 3 2630-display 

Beschikbare upgrades
 ■ AutoTrac
 ■ PivotPro
 ■ Section Control
 ■ AutoTrac Vision / RowSense
 ■ iTEC Pro
 ■ Actieve werktuigbesturing
 ■ iSteer / iSteer Plough
 ■ Machine Sync

Standaardfuncties
 ■ Touchscreen van 26 cm
 ■ ISOBUS, AEF gecertificeerd
 ■ Afgifte met variabele dosering
 ■ Documentatie en kartering
 ■ Geschikt voor Remote 

Display Access en draadloze 
gegevensoverdracht

Het GreenStar 3 2630-kleurendisplay biedt volledige bewaking en controle 
over alle oplossingen voor landbouwbeheer die u gebruikt in uw John Deere 
machines. Het robuuste 26 cm touchscreen wordt geleverd met geavanceerde 
ISOBUS-functionaliteit en is toonaangevend op het gebied van gemak, 
duidelijkheid en efficiëntie.

* alleen met upgrade van documentatie



14 |

 *Uit Lohnunternehmen 1/2010
**Uit Landtechnik 6/2006 

GELEIDING & MACHINE-
AUTOMATISERING

UW SLEUTEL TOT EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT

Met John Deere AutoTrac wordt bijvoorbeeld het aantal overslagen en overlappingen 
gereduceerd, zodat de bedrijfskosten en het brandstofverbruik worden verlaagd, 
terwijl de werksnelheid wordt verhoogd. Afhankelijk van de toepassing kunt u een 
grondstofbesparing tot 8%* en een productiviteitsstijging van maximaal 14%** 
verwachten.

Omdat precisie gegarandeerd is, kunnen taken binnen kortere tijd of ’s nachts 
worden uitgevoerd, altijd met dezelfde nauwkeurigheid. De bestuurder heeft geen 
last van stress en vermoeidheid door het sturen en kan zich concentreren op het 
werktuigbeheer en de prestaties, wat goed nieuws is voor de productiviteit van 
uw bedrijf.

John Deere verrichtte pionierswerk op het gebied van geleidingssystemen 
en ook daarna zijn wij altijd blijven innoveren. De voordelen zijn duidelijk: 
lagere brandstofkosten, een lager verbruik van kunstmest, zaad en 
gewasbeschermingsmiddelen, een hogere productiviteit en 
winstgevendheid. En aanzienlijk minder stress voor de bestuurder.

Wij bieden een compleet portfolio van geïntegreerde stuursystemen, 
van eenvoudige handmatige bediening tot volledige automatisering. 
Als u een gemengd machinepark heeft, bieden we ook oplossingen 
voor andere merken, zodat u toch kunt genieten van de voordelen  
van John Deere stuursystemen.
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VAN MAXIMAAL 14%**

PRODUCTIVITEIT VERHOGINGEN

UW VOORDELEN
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Uw voordelenWat u nodig hebt

ATU 200-STUURSET 
GEAUTOMATISEERDE 
BESTURING VOOR EEN 
GEMENDE MACHINE VLOOT

 ■ Consistente besturing in gemengde machineparken
 ■ Alle nauwkeurigheidsniveaus
 ■ Benchmark binnen 30 minuten te verplaatsen tussen machines
 ■ Minimale snelheid van slechts 0,5 km/u
 ■ Minder bodemverdichting & werkgangen

 ■ John Deere display
 ■ StarFire 6000-ontvanger
 ■ AutoTrac Universal-set
 ■ AutoTrac-activering

Onze beproefde stuursysteemoplossing voor meerdere merken past op meer dan 
600 verschillende machines, van oudere John Deere modellen tot andere merken.

De ATU 200-eenheid kan gemakkelijk in minder dan 30 minuten worden verplaatst 
naar een andere machine. Hij is niet alleen eenvoudig om te installeren en te 
gebruiken, maar ook extreem robuust en betrouwbaar. De ATU 200 maakt snelheden 
vanaf slechts 0,5 km/u mogelijk, langzamer dan andere universele systemen. 

Delen van John Deere expertise

AutoTrac Universal 200 is goedgekeurd voor 
meer dan 600 modellen van John Deere en 
andere merken. Bezoek uw John Deere dealer 
voor de meest recente informatie over 
goedgekeurde platforms.
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 ■ Biedt nauwkeurig stuursysteem voor gemengde machineparken
 ■ Het volgende rijspoor wordt snel gevonden
 ■ Alle nauwkeurigheidsniveaus
 ■ Compatibel met John Deere actieve werktuiggeleiding

 ■ John Deere display
 ■ StarFire 6000-ontvanger
 ■ AutoTrac Controller-set
 ■ AutoTrac-activering

Uw voordelenWat u nodig hebt

Exploitanten moeten het meeste uit hun 
voertuigenpark halen om een stap voor te blijven. 
Als een volledig geïntegreerd systeem, brengt 
AutoTrac Controller hoge precisiegeleiding voor 
een gemengd machinepark.

Oudere John Deere machines, evenals machines van andere fabrikanten, kunnen 
ook profiteren van het volledige geïntegreerde John Deere besturingssystemen. 
U hoeft alleen maar AutoTrac Controller te installeren en u kunt het volgende 
rijspoor zeer snel vinden, wat alleen mogelijk is met een volledige integratie van 
componenten. En u krijgt dezelfde begeleiding die u gewend bent van de meeste 
recente John Deere machines.

Uw John Deere dealer kan u vertellen of uw machine geschikt is.

AutoTrac Controller is beschikbaar voor meer dan 380 goedgekeurde modellen van:

 – John Deere
 – Fendt
 – Case
 – New Holland Deutz-Fahr
 – Massey Ferguson 

AUTOTRAC BESTURING 
NAUWKEURIG 
STUURSYSTEEM VOOR 
GEMENGDE MACHINEPARKEN
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 *Uit Lohnunternehmen 1/2010
**Uit Landtechnik 6/2006

Premium activering Generatie 4

Het softwarepakket voor de premium activering 
Generatie 4 bevat section control, verbeterde 
documentatie en AutoTrac en dat allemaal op één 
enkel scherm. Met verbeterde AutoTrac kunnen 
bestuurder rond waterwegen en andere 
obstakels manoeuvreren.

 ■ Minder stress voor de bestuurder
 ■ Tot 8%* minder bedrijfskosten – afhankelijk van de toepassing
 ■ Minder overlappingen en overslagen
 ■ Tot 14%** hogere productiviteit
 ■ Langere werkdagen in situaties met weinig zicht
 ■ Minder bodemverdichting
 ■ Minder werkgangen

 ■ John Deere display
 ■ StarFire 6000-ontvanger
 ■ Machine voorbereid voor AutoTrac
 ■ AutoTrac-activering

Uw voordelenWat u nodig hebt

AUTOTRAC BIJ LAGERE SNELHEDEN

John Deere trekkers uit de 6R-serie kunnen worden uitgerust met AutoTrac Slow 
Speed, waarmee kan worden gewerkt op snelheden vanaf slechts 0,1 km/u. 
Dit is vooral nuttig als u gespecialiseerde gewassen verbouwt.

PRECISIE VANAF HET BEGIN

Het geïntegreerde AutoTrac-systeem verhoogt uw productiviteit door de 
bedrijfskosten te verlagen en de efficiëntie van geassisteerd sturen te verhogen. 
Het geïntegreerde AutoTrac is beschikbaar voor alle John Deere trekkers, veldspuiten, 
maaidorsers en veldhakselaars uit de 6M en 6R/7R/8R/9R-series. Wees eenvoudig 
rechte, gebogen en cirkelvormigesporen de baas en werk comfortabel bij beperkt 
zicht. Zodra u de voordelen van AutoTrac hebt ervaren, wilt u nooit meer terug.

GEÏNTEGREERDE AUTOTRAC
VERHOOG UW 
PRODUCTIVITEIT 
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 ■ Minder overslagen en overlappingen op de kopakker
 ■ Lagere bedrijfskosten voor meststoffen, 

gewasbeschermingsmiddelen en brandstof
 ■ Perfect consistente groei van gewassen op de kopakker
 ■ Minimale bodemverdichting op kopakkers
 ■ Meer comfort, minder stress voor de bestuurder

 ■ John Deere display
 ■ StarFire 6000-ontvanger
 ■ Activering AutoTrac automatische keren

Uw voordelenWat u nodig hebt

Onze innovatieve intelligente AutoTrac automatisch keren-oplossing integreert 
AutoTrac automatische sturing van John Deere en de kopakkermanagementsystemen 
in 6R – 9R-trekkers.

AutoTrac automatisch keren regelt automatisch het gehele keren op de kopakker, 
ongeacht de vorm van het veld, en voert alle trekker- en werktuigfuncties uit met 
gemak en precisie. Dit omvat veranderingen in de rijsnelheid vooruit, schakelen van 
de aftakas en precies op het juiste tijdstip en de juiste positie in het veld heffen en 
neerlaten van de koppelingen.

Perfect keren op de kopakker – met elke bestuurder en onder alle omstandigheden.

AutoTrac automatisch keren

AutoTrac automatisch keren op Gen4-displays 
komt nu met een nieuwe intuïtieve 
gebruikersinterface, eenvoudigere installatie en 
geavanceerde keerpatronen.

AUTOTRAC AUTOMATISCH 
KEREN
INDRUKWEKKEND, 
PERFECTE KOPAKKERS
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Uw voordelenWat u nodig hebt

* alleen verkrijgbaar voor John Deere R4023, R4030, R4038 en R4045, R4630, R4730, R4830 en R4930

 ■ Maïs van 10 cm tot 15 cm spuiten in het vroegseizoen
 ■ Profiteer van geautomatiseerde begeleiding tijdens het spuiten, 

zelfs in gewassen die zonder geleidingssysteem zijn geplant
 ■ Verminderde gewasschade
 ■ Spuit sneller tot 30 km/u
 ■ Pak 20% meer hectares per dag

 ■ John Deere display
 ■ StarFire 6000-ontvanger
 ■ AutoTrac Vision-camera
 ■ AutoTrac Vision/RowSense-activering

Variabele combinatie-opties

Spuiten kunnen worden uitgerust om alleen van 
AutoTrac Vision, alleen van AutoTrac RowSense 
gebruik te maken, of van beide. Dit is afhankelijk 
van het gewenste programmavenster. 

AutoTrac Vision* maakt gebruik van een aan de voorzijde gemonteerde camera om 
maïs, sojabonen en katoen van tenminste 10 cm tot 15 cm hoog in het vroegseizoen 
te zien. Dit besturingssysteem houdt de wielen van de veldspuit in het midden van 
elke rij en vermindert opbrengstrovende beschadigingen aan het gewas, zelfs als 
afwijkingen van de planter een verkeerde uitlijning veroorzaken of de geleidingslijn 
van het planten niet beschikbaar is tijdens het spuiten. 

AUTOTRAC VISION 
ELIMINEER 
GEWASBESCHADIGING
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 ■ Maakt automatische besturing mogelijk, zelfs in gewassen die 
zonder geleidingssysteem zijn geplant

 ■ Verbetert de oogstefficiëntie, zelfs onder zware omstandigheden
 ■ Verbetert de kwaliteit van de opbrengst
 ■ Vermindert de werkinspanning voor de bestuurder

 ■ John Deere display
 ■ StarFire 6000-ontvanger
 ■ AutoTrac Vision/RowSense-activering
 ■ AutoTrac RowSense-veldset

Uw voordelenWat u nodig hebt

Of het nu gaat om lage maïs, bochten of gewoon het oogsten van een veld met 
ongelijke rijenafstand, omdat deze zonder AutoTrac is aangeplant: AutoTrac RowSense 
helpt u om altijd in de juiste rij te blijven, zodat u zich op de machine kunt concentreren, 
terwijl de snelheid blijft gehandhaafd en de stress voor de bestuurder aanzienlijk wordt 
verminderd.

Deze toonaangevende technologie, ontworpen voor AutoTrac voorbereidde 
maaidorsers en veldhakselaars, combineert voergegevens die met de rijsensor zijn 
verzameld met satellietpositiegegevens van de StarFire-ontvanger, zodat u een 
hogere productiviteit bereikt. 

NIEUW: Op S700-serie maaidorsers

AutoTrac RowSense maakt nu deel uit van de 
CommandCenter Premium-activering en is nu 
ook combatibel met Geringhoff maïsmaaiborden. 

AUTOTRAC ROWSENSE
GROTERE 
OOGSTEFFICIËNTIE
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 ■ Perfecte nauwkeurigheid tussen paden in glooiend terrein 
met getrokken aanbouwdelen 

 ■ Minder belasting voor de bestuurder 
 ■ Consistente plaatsing van zaden en gewasgroei

 ■ John Deere display 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ Activering AutoTrac werktuigautomatisering – passief

Uw voordelenWat u nodig hebt

AUTOTRAC WERKTUIGGELEIDING – PASSIEF 

AutoTrac werktuiggeleiding – passief levert nu een meerwaarde ten opzichte van 
de enkele AutoTrac-oplossing: Op ongelijk terrein en hellingen kan een getrokken 
werktuig onder het eigen gewicht wegglijden. Dat leidt tot gaten en overlappingen 
die van invloed zijn op de kwaliteit van het werk. Ongeacht het terrein, ervaart  
u nu de hoogste nauwkeurigheidsnormen bij alle zaai-, plant- en 
grondbewerkingswerkzaamheden. 

Een tweede StarFire 6000-ontvanger die op het werktuig is geïnstalleerd, 
communiceert de exacte positie van het werktuig naar het AutoTrac-systeem van de 
trekker. Vervolgens verandert de trekker zijn rijrichting om het wegdrijven van het 
werktuig te compenseren, voor een perfecte werkgangenaansluiting.

AUTOTRAC 
WERKTUIGGELEIDING – 
PASSIEF
ELIMINEERT WEGDRIJVING 
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ACTIEVE WERKTUIGBESTURING

Wanneer het hoogste niveau van nauwkeurigheid absoluut noodzakelijk is, zorgt 
actieve werktuigbesturing ervoor dat de trekker en het werktuig precies hetzelfde pad 
volgen, waardoor er bij volgende werkgangen geen risico van gewasschade is. Het kan 
ook voorkomen dat irrigatiebuizen of -kanalen per ongeluk beschadigd raken.

Het systeem werkt met bestuurbare werktuigen die zijn uitgerust met zijdelingse 
verstelling, dissel-, as-, of schijfbesturing. StarFire 6000-ontvangers worden op 
zowel trekker als werktuig gemonteerd, zodat ze met elkaar kunnen communiceren 
en absolute precisie op de grond kunnen garanderen. Rechte, gebogen of 
cirkelvormige sporen kunnen worden gevolgd met behulp van RTK of SF3-signalen. 
De Shared Signal-functionaliteit biedt de mogelijkheid om twee StarFire 
6000-ontvangers correctiesignalen te laten delen in toepassingen voor twee 
ontvangers, wat het voordeel biedt van het hoogste signaalniveau.

* Niet in alle landen leverbaar

 ■ Trekker en werktuig worden in hetzelfde spoor gehouden
 ■ Perfect uitgelijnde sporen en plantafstand
 ■ Geen gewasschade
 ■ Geen beschadiging van irrigatiepijpen of druppellinten
 ■ Perfect rechte voren en egale zaaibedden

 ■ John Deere display
 ■ Twee StarFire 6000-ontvangers
 ■ John Deere applicatiecontroller (alleen voor actieve werktuiggeleiding)
 ■ Activering actieve werktuiggeleiding of iSteer-activering

iSTEER*

Met iSteer Plough op ploegen met 
variabele werkbreedte-instelling kunnen 
perfect rechte voren worden bereikt.

Met iSteer kunt u nu ook gebogen 
sporen ploegen.

Uw voordelenActieve werktuigbesturing / iSteer: Wat u nodig hebt

AUTOTRAC 
WERKTUIGGELEIDING – 
ACTIEF
VOOR ULTIEME PRECISIE
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 ■ Eenvoudig grondnivelleringsactiviteiten uitvoeren 
 ■ Betrouwbaar in zwaar weer en bij slecht zicht (stof, mist) 
 ■ Compatibel met de TerraCutta Precision Terrain Solutions-software. 
 ■ Automatische hoogteregeling van de schraper 
 ■ Gebruiksvriendelijk rekenhulpmiddel voor hellingen 
 ■ Groter signaalbereik dan met laser 
 ■ Maakt het mogelijk dat verschillende machines tegelijkertijd op 

verschillende vlakken werken

 ■ John Deere display 
 ■ Twee StarFire 6000-ontvangers 
 ■ John Deere applicatiecontroller 
 ■ Activering voor iGrade

Uw voordelenWat u nodig hebt

* Niet in alle regio’s leverbaar

iGrade van John Deere is de ideale manier om uw land nauwkeurig af te vlakken of te 
egaliseren*. Anders dan kwetsbare lasersystemen werkt dit robuuste RTK-systeem 
betrouwbaar bij slecht zicht en ruwe weersomstandigheden, zelfs ’s nachts. 
De StarFire 6000-ontvanger is compatibel met GPS en GLONASS-satellieten, wat de 
beste verticale nauwkeurigheid garandeert. Of u nu constante hellingen maakt voor 
drainage of perfect horizontale vlakken voor speciale gewassen, u kunt erop 
vertrouwen dat iGrade altijd soepele en nauwkeurige prestaties levert. 

Het systeem automatiseert schrapers volledig en de rekenhulpmiddelen helpen de 
bestuurders bij het plannen van hellingen en het instellen van richtingen. iGrade 
maakt, in combinatie met de T3rraCutta-oplossingssoftware voor precisie terreinen 
van Precision Terrain Solutions, een professionele planning mogelijk voor het 
egaliseren en zelfs voor geoptimaliseerde routering.

iGRADE 
HET EGALISEREN VAN HET 
LAND EENVOUDIG 
GEMAAKT
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 ■ Vereenvoudigde bediening: bijv. één aanraking, één baal
 ■ Maximaliseer doorvoer
 ■ Hogere productiviteit
 ■ Ontspannen werken en minder stress voor de bestuurder
 ■ Consistente baalkwaliteit, plant- en andere werkresultaten
 ■ Verminderd brandstofverbruik

 ■ Stuur- en rijstrategie
 ■ SCV-ventielen
 ■ Aftakas achter (PTO) (koppeling en versnelling)
 ■ Voorste aftakas (koppeling)
 ■ HEFINRICHTING ACHTER
 ■ Voertuigsnelheid (AutoPowr, CQT, PST-transmissie) 

Uw voordelenFuncties geautomatiseerd door TIA 

Automatisering van trekkerwerktuigen beheert automatische aanpassingen van elektronisch geregelde trekkerfuncties. 
Dit prijswinnende concept zorgt niet alleen te alle tijden voor maximale productiviteit en consistente werkresultaten, maar ook 
voor minder vermoeidheid en minder stress voor de bestuurder. Het maakt niet uit of u nu balen perst, aardappelen plant of oogst, 
maïs plant of mest verspreidt – voor alles is een indrukwekkende oplossing.

Compatibel met:

 – John Deere rondebalenpersen
 – John Deere mestregistratie
 – Horsch Maestro
 – Grimme Exacta & Root Runner

De John Deere 400R-balenpersen met vaste perskamer en de 900-serie rondbalenpersen hebben niet langer een aparte 
werktuigspecifieke activering van de balenpersautomatisering nodig. De John Deere F441R, V451R en V461R rondebalenpersen 
beschikken in de basisconfiguratie over deze mogelijkheid. De 900-serie balenpersen kunnen door uw dealer eenvoudig worden 
opgewaardeerd tot aan het modeljaar 2012. Alles wat er nodig is om er een plug & play-oplossing van te maken is de activering 
van de automatisering van trekkerwerktuigen, die standaard wordt geleverd met GreenStar en AutoTrac voorbereide 6R-tractoren 
vanaf het modeljaar 2016.

AUTOMATISERING VAN 
TREKKERWERKTUIGEN
ALTIJD PERFECTE 
RESULTATEN
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 ■ Elimineert verspilde invoeren en verspilde inspanningen 
 ■ Gemakkelijk lossen tijdens het rijden om de productiviteit te 

maximaliseren 
 ■ Lossen met voorrang 
 ■ Minder stress voor de bestuurder 
 ■ Verhoogde efficiëntie en productiviteit van werkzaamheden met 

meerdere taken en machines 
 ■ Vergemakkelijkt de coördinatie van 2 of meer machines 

in 1 veld

 ■ John Deere display 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ AutoTrac activering 
 ■ Machine Communication Radio* 
 ■ Machine Sync-activering

Uw voordelenWat u nodig hebt

DELEN VAN DEKKINGSKAART EN GELEIDINGSLIJN 

MachineSync maakt het mogelijk om bedekkingskaarten en geleidingslijnen tussen machines 
die in hetzelfde veld aan het werk zijn te delen. Via de John Deere Machine Communication 
Radio of nu ook via de JDLink MTG. Dit betekent dat iedereen die in het veld werkt eenvoudig 
de bewerkte delen kan identificeren, terwijl Section Control automatische overlap voorkomt 
tijdens het spuiten, bemesten of zaaien. Gedeelde geleidingslijnen zorgen ervoor dat de 
werkgangen van alle voertuigen exact overeenkomen. 

* Delen van dekkingskaart en geleidingslijn met JDLink

Tijdens het wachten aan de rand van het veld 
ziet de trekkerbestuurder de exacte locatie en 
graantankniveaus van alle maaidorsers en 
trekkers/aanhangers in het veld op zijn display. 

SYNCHONISEREN VAN VOERTUIGVERPLAATSING 

Het volgende niveau van MachineSync maakt het op GPS gebaseerde synchroniseren van 
snelheid en sturen tussen maaidorser en trekker met graanwagen of aanhanger mogelijk 
tijdens het lossen in het veld. Dit zorgt voor het egaal vullen van de aanhanger zonder 
verliezen en vermindert de kans op het botsen van voertuigen, vooral in stoffige 
omstandigheden. Daarnaast biedt het belangrijke logistieke informatie, bijv. het vulniveau 
van de graantank en de positie van de maaidorser. Bestuurders kunnen geïnformeerde 
beslissingen nemen over de meest rechtstreekse route naar de volgende bestemming.

MACHINESYNC 
GECOÖRDINEERD WERK
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 ■ Maximaliseer het bedieningscomfort
 ■ Maximaliseer de oogstefficiëntie
 ■ Zorg ervoor dat zelfs minder ervaren bestuurders kunnen oogsten 

met maximale productiviteit
 ■ Oogst dag en nacht met minimaal morsen

 ■ Active Fill Control-set
 ■ Optioneel voor video-feed: GreenStar 3 2630-display, universeel 

4640 John Deere display of display met NTSC video-ingang
 ■ StarFire 6000-ontvanger voor achter lossen

Uw voordelenWat u nodig hebt

Stelt u zich eens voor hoeveel eenvoudiger alles zou zijn als de pijp van uw 
veldhakselaar automatisch kon worden bediend. Als bestuurder kunt u ontspannen 
terwijl u verzekerd bent van optimale vulling en het morsen van gewas voorkomt. 
U kunt zich volledig concentreren op de algemene bediening en de instellingen  
van de machine voor een optimale algehele prestatie.

John Deere Active Fill Control gebruikt een stereocamera voor de automatische 
regeling van de rotatie en de kleppositie van de pijp.

Het systeem kan transportvoertuigen actief volgen en de gewasstroom op de beste 
locatie richten om de gewenste strategie voor het vullen uit te voeren. Het vult 
aanhangers automatisch tot de maximale capaciteit terwijl de bestuurder zich kan 
concentreren op productiviteit-gerelateerde taken zoals machine-optimalisatie.

Active Fill Control is ook in staat om automatische pijppositionering aan te passen 
bij omstandigheden waar achter gelost wordt, bijv. wanneer een nieuw veld wordt 
geopend.

ACTIEVE VULCONTROLE, 
STRESSVRIJE 
RUWVOEROOGST
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OPLOSSINGEN VOOR 
PRECISIELANDBOUW

 ■ Nauwkeurig beheer van uw kosten – door grondstoffen met variabele dosering aan 
te brengen, kunt u meststoffen, zaad en gewasbeschermingsmiddelen nauwkeurig 
budgetteren. 

 ■ Verminder de hoeveelheid papierwerk – alle informatie die u nodig hebt, hebt 
u binnen handbereik, met inbegrip van landbouwsubsidies, betrouwbare 
gewastraceerbaarheid en juridische naleving. 

 ■ Werk duurzamer – beheer uw grondstoffen nauwkeurig om verspilling zo veel 
mogelijk te beperken en overbemesting en overlap bij het zaaien te voorkomen. 

 ■ Profiteer van snellere installatie – optimaliseer uw machines één keer en gebruik 
daarna steeds weer dezelfde instellingen. Al onze systemen zijn bovendien volledig 
geïntegreerd, zodat u ze kunt aanpassen aan uw groeiende behoeften. 

Met John Deere oplossingen voor precisielandbouw kunt u uw kosten 
nauwkeuriger bijhouden, waaronder de kosten voor mest, zaad, 
gewasbeschermingsmiddelen en water. Met realtime sensorgegevens en 
locatie-specifieke documentatie krijg u waardevolle inzichten, kunt u op 
feiten gebaseerde beslissingen nemen en nauwkeurige voorschriften 
maken voor de volgende taken in het veld. Maar bovendien, bespaart 
u op het meest waardevolle van allemaal: uw tijd.
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MINDER PAPIERWERK

MINDER VERSPILLING

UW VOORDELEN
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 ■ Lagere operationele kosten
 ■ Minder gewasschade en impact op het milieu
 ■ Automatisch in- en uitschakelen van secties om overlappingen te 

voorkomen op passages in het veld en bij het keren op de kopakker
 ■ Zorgt voor gewassen op gelijke afstand van elkaar en voor 

consistente groei-omstandigheden, vooral op de kopakker
 ■ Maakt een einde aan het spuiten buiten perceelsgrenzen

 ■ John Deere display
 ■ StarFire 6000-ontvanger
 ■ Section Control-activering

Uw voordelenWat u nodig hebt

Gen4 4600/4640-displays ondersteunt de 
regeling van 255 afzonderlijke werktuigsecties. 
Het biedt u een maximale precisie en 
kostenbesparende mogelijkheden.

John Deere Section Control schakelt op vooraf bepaalde locaties in het veld 
automatisch afzonderlijke werktuigsecties in en uit. Het systeem is compatibel met 
alle John Deere werktuigen die sectieafsluiting ondersteunen en tevens met AEF 
ISOBUS-voorbereide werktuigen van andere merken.

Door overlappingen en overslagen van producten in het veld te verminderen, stelt 
Section Control van John Deere u in staat om nauwkeurige hoeveelheden kunstmest, 
zaad en gewasbeschermingsmiddelen toe te passen waar dat nodig is. Hierdoor kunt 
u bedrijfskosten besparen en de efficiëntie verhogen, terwijl u gewasschade en uw 
milieuvoetafdruk minimaliseert. Door overbesproeiing en overbeplanting te 
vermijden, helpt John Deere Section Control u om de best mogelijke 
groeiomstandigheden voor uw gewas te creëren.

SECTION CONTROL
GEEN OVERLAPPINGEN MEER,
GEEN VERSPILLING MEER
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 ■ Minder rommel in de cabine
 ■ Lagere operationele kosten
 ■ Upgrade oudere werktuigen met sectieafsluiting

 ■ John Deere display
 ■ StarFire 6000-ontvanger
 ■ GreenStar spuitregelaar en GreenStar spuitregelaar droog
 ■ Section Control-activering 

Uw voordelenWat u nodig hebt

De compacte GreenStar afgifteregelaar zorgt voor afgifteregeling en sectieafsluiting 
van niet-ISOBUS-werktuigen door als interface te fungeren voor uw GreenStar 
display. U kunt de afgifte van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, 
voedingsstoffen en zaad automatisch regelen zonder de noodzaak  
van een tweede console in de cabine.

De GreenStar afgifteregelaar is geschikt voor tal van werktuigen, zoals getrokken 
veldspuiten, vloeibare-mestverspreiders, vloeibare-meststofsystemen en 
pootmachines van John Deere of andere merken.

SECTION CONTROL VOOR
NIET-ISOBUS-WERKTUIGEN 
MINDER ROMMEL  
IN DE CABINE
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De in samenwerking met Carl Zeiss ontwikkelde HarvestLab 3000-sensor maakt gebruik van 
spectroscopie met nabij-infrarood-licht voor het analyseren van verschillende bestanddelen 
van geoogste gewassen, kuilvoer of mest. De technologie werd al in 2009 gecertificeerd 
door de Deutsche Landwirtschafts Gesellschaft (DLG) voor drogestofanalyse van maïssilage 
met slechts verwaarloosbare afwijkingen tussen 0,67 en 1,85%. Onze verschillende kalibraties 
zijn verder verfijnd, waarbij jaarlijks meer monsters van meer typen gewas/mest, variëteiten/
voedsel en regio’s werden toegevoegd.

De nieuwe HarvestLab 3000-hardware weerspiegelt geavanceerde technologie en steunt op miljoenen uren 
ervaring in het veld. De sensor kan met een 12% breder golflengtespectrum rekening houden voor extra 
nauwkeurigheid, en levert meer dan 4000 meetpunten per seconde. Dit is standaard gelijk aan ongeveer 
1 miljoen metingen per lading. Hierdoor krijgt u niet slechts één willekeurige monsterwaarde, maar statistisch 
duidelijke gegevens tijdens het rijden. Fouten die zich gewoonlijk voordoen bij het handmatig verzamelen van 
monsters, zoals blootstelling aan zuurstof of warmte totdat het monster bij het volgende laboratorium 
aankomt, worden volledig geëlimineerd. Tenslotte, worden alle gegevens in realtime weergegeven en locatie-
specifiek gedocumenteerd. Hierdoor kunnen bestuurders instellingen aanpassen en wordt geautomatiseerde 
machine-optimalisatie mogelijk, terwijl u nog in het veld bent, zonder dat er gewacht  moet worden op 
laboratoriumresultaten.

HARVESTLAB 3000 – EÉN SENSOR, 
DRIE TOEPASSINGEN 

BEKROONDE 
TECHNOLOGIE
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 ■ Automatische aanpassing van de snijlengte op basis van de droge 
stof voor een betere bulkdichtheid en kuilvoerkwaliteit

 ■ Nauwkeurige aanpassing van dosering van het inkuilmiddel om 
fermentatie te optimaliseren

 ■ Weloverwogen beslissingen nemen met betrekking tot de 
gewasvariëteit voor het volgende teeltseizoen

 ■ Gegevens over voederwaarde kunnen rechtstreeks in de cabine 
worden afgedrukt

 ■ John Deere display
 ■ HarvestLab 3000-sensor
 ■ StarFire 6000-ontvanger 

Uw voordelenWat u nodig hebt

De vochtigheid van gewassen kan in één veld variëren tot meer dan 20%. Dit vereist 
verschillende haksellengtes voor de ideale bodemverdichting voor kuilvoer, zonder 
insluiting van zuurstof. De HarvestLab 3000 die aan een John Deere veldhakselaar 
wordt bevestigd, maakt een automatische aanpassing van de snijlengte mogelijk op 
basis van het drogestofgehalte. Automatische snelheidsaanpassingen voor kuilvoer 
helpen bij het optimaliseren van de fermentatie en zorgen voor een besparing tot 
10% op kuilvoertoevoegingen.

Naast droge stof-aflezing verkrijgt u ook zeer nauwkeurige realtime aflezingen over 
ruw eiwit, zetmeel, ruwe vezels, NDF, ADF, suiker en ruwe as. Hierdoor bent u in staat 
om geoogst gewas op basis van kwaliteit in rekening te brengen of te kopen en niet 
op basis van kwantiteit. Door het bekijken en vergelijken van alle lokatie-specifieke 
documentatiegegevens in het John Deere Operations Center, kunt u op feiten 
gebaseerde beslissingen nemen over bijv. gewasvariëteit en gewasverzorging. 
Buiten het seizoen kunt u zich professioneel voorbereiden op een nog succesvoller 
volgend seizoen.

HARVESTLAB 3000 
VELDHAKSELAAR
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Droge 
stof NP2O5K2ONH4Volume

SLIMME DISTRIBUTIE ORGANISCHE VOEDINGSSTOFFEN

Dierlijke mest is een organische meststof die rijk is aan voedingsstoffen. Door de natuurlijke variaties en de snelle 
bezinking hing het succes van het aanbrengen van vloeibare mest tot nu toe altijd af van het toeval. Met John Deere 
mestsensing hebt u het unieke voordeel dat u in staat bent om N, P, K nauwkeurig aan te brengen, op basis van een 
streefpercentage en een limiet in kg/ha. U kunt zelfs gebruikmaken van locatie-specifieke taakkaarten.

John Deere mestsensing kan bestanddelen niet alleen analyseren tijdens het vullen, maar ook tijdens de toepassing 
net voordat de voedingsstoffen de bodem raken. Een waardevol voordeel ten opzichte van andere systemen,  
omdat er rekening wordt gehouden met natuurlijke variaties in voedingsstofen en afwikkeling tijdens het transport  
die in realtime worden gecompenseerd met automatische aanpassingen van snelheid en of debiet. Bovendien kunnen 
de gegevens van John Deere mestsensing draadloos worden verstuurd naar het John Deere Operations Center voor 
verdere verwerking.

MESTTYPE DROGE STOF (DM) N totaal P (P2O5) K(K2O) NH4

Varken X X X X X

Melkvee X X X X X

Biogas-digestaat X X X X X

 ■ Kwantificeer een voedingswaarde van € 0,75 tot € 1,50/m³, 
waardoor de kosten voor minerale meststoffen worden gereduceerd

 ■ Voorkom neergeslagen gewas en verkrijg een meer consistente groei 
van het gewas

 ■ Maximaliseer opbrengst en kwaliteit terwijl u zich aan de wettelijke 
limieten houdt

 ■ Compatibel met de meeste giertanken en slanghaspelsystemen

 ■ HarvestLab 3000-sensor met activering voor John Deere mestsensing
 ■ Display: GreenStart 2630 of Gen4 4600 CommandCenter
 ■ Montageset/debietmeter
 ■ StarFire 6000-ontvanger

Uw voordelenWat u nodig hebt

HARVESTLAB 3000
GIERTANK
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+ km/u – km/u

Afgiftemeter Mestsensor

N, P, K, NH4, 
droge stof, 

volume

Voor zowel loonwerkers als landbouwers is het 
essentieel om alle aangebrachte meststoffen en 
de hoeveelheid voedingsstoffen te registreren. 
Er kunnen tot 4 verschillende voedingsmiddelen 
locatiespecifiek en als totalen worden 
gedocumenteerd op kaarten die ook in het 
Operations Center bekeken kunnen worden. 

De locatiespecifieke documentatie van 
aangebrachte organische voedingsstoffen dient 
dan als basis voor verdere analyse en kan worden 
ingezet om taakkaarten aan te maken om de 
specifieke leemten aan voedingsstoffen aan te 
vullen bij de volgende minerale bemesting.

3. Het aanbrengen documenteren

Hoe John Deere mestsensing werkt

2. De voedingsstoffen aanbrengen

John Deere mestsensing wordt intuïtief geregeld, 
via het GreenStar 2630-display of het 
Gen4 4600 CommandCenter. U bepaalt vóór het 
aanbrengen de streefhoeveelheid voor een 
voedingsstof, bijvoorbeeld stikstof. Tegelijkertijd 
kunt u een limiet bepalen voor een tweede 
voedingsstof, zoals fosfor. En om het nog 

gemakkelijker te maken, kunt u ook vooraf 
opgestelde taakkaarten uploaden naar uw 
display.

1. De parameters instellen

Tijdens het aanbrengen vergelijkt de NIR-sensor 
de werkelijke voedingsstoffenniveaus met de 
gewenste streefwaarden en regelt deze 

automatisch de precieze aanbrenging hiervan, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van de unieke 
mogelijkheid van John Deere trekkers met 

volledig geautomatiseerde snelheidsaanpassing, 
stroomregeling met een reeks merken giertanks, 
of een combinatie van beiden.
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GEWASTYPE VOCHTIGE/DROGE STOF 
(DM)

RUW EIWIT 
(XP)

ZETMEEL RUWE VEZELS 
(XF)

NDFOM ADFOM SUIKER 
(XZ)

RUWE AS (XA)

Maïs X X X – X X – –
Gras X X – X X X X X
Alfalfa X – – – – – – – 
Silage van gehele 
planten

X – – – – – – –

 ■ Volledige voederwaardemeetoplossing voor boeren, 
exploitanten van biogasinstallaties en voedingsdeskundigen 

 ■ Detectie van de voerkwaliteit in real time 
 ■ Gemakkelijk plannen van de wintervoeding 
 ■ Nieuwe gebruikersvriendelijke interface

 ■ Harves Lab 3000-sensor 
 ■ Activering John Deere inhoudsstoffenmeting 
 ■ Draaischijf en pc voor stationair gebruik

KUILVOER TER PLEKKE PLEKKE ANALYSEREN, SNELLER KAN NIET. 

De HarvestLab 3000 kan ook gebruikt worden als een laboratoriumeenheid in een opslagruimte of thuiskantoor, die u het hele 
jaar door van waarden voorziet. U kunt de sensor aansluiten op een voertuigstopcontact, waardoor u mobiel blijft en overal 
informatie kunt krijgen. Realtime resultaten helpen u bij het zorgen voor goed kuivoerbeheer, nauwkeurige voerrantsoenering 
en een goede gezondheid van het vee. Dit leidt tot besparing op onnodige supplementen terwijl u hogere vlees-, zuivel- of 
biogasopbrengsten genereert en uiteindelijk een grotere winstgevendheid bereikt. 

Onze splinternieuwe web interface biedt stap-voor-stap-instructies en visualiseert de gegevens op overzichtelijk wijze om u te 
helpen de juiste beslissingen te nemen.

Uw voordelenWat u nodig hebt

HARVESTLAB 3000  
MOBIEL LABORATORIUM
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 ■ Verhoog de opbrengst met maximaal 0,35 t/ha
 ■ Verbeter de gezondheid van uw planten
 ■ Verlaag de totale irrigatiekosten
 ■ Behaal een constante gewaskwaliteit

 ■ John Deere Field Connect gateway
 ■ John Deere Field Connect sonde
 ■ Field Connect abonnement

Uw voordelenWat u nodig hebt

Het vochtgehalte varieert per veld en per perceel. John Deere Field Connect gebruikt 
in het veld geïnstalleerde sondes om het vochtgehalte op verschillende diepten te 
controleren. Vervolgens stuurt het de gegevens draadloos naar uw computer of 
mobiele apparaat, zodat u tijdig beslissingen kunt nemen over uw irrigatie, waar 
u ook bent. Door gebruik te maken van Field Connect kunt u proactief effectieve 
irrigatieschema's maken op basis van bodemvochtgrafieken in plaats van 
veronderstellingen.

En met omgevingssensoren die de lucht en bodemtemperatuur, windsnelheid, 
luchtvochtigheid, zonnestraling, neerslag en bladnatheid meten, weet u precies 
wat er gaande is, zowel boven de grond als onder de oppervlakte.

FIELD CONNECT
KIJK ONDER HET 
OPPERVLAK
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De vierde agrarische revolutie – Connected Farming of Agriculture 4.0 – is nu in volle 
gang. Deze belangrijke investering in ons European Technology & Innovation Center 
in 2010 markeerde de eerste mijlpaal voor het stimuleren van de innovatiekracht met 
een heldere focus op lokale landbouwmethodes en -behoeften.

Ondertussen profiteren tienduizenden John Deere machines in Europa van verbonden 
FarmSight-services, terwijl talloze bekroonde innovaties ons technologisch leiderschap 
in Agriculture 4.0 hebben vergroot. Allemaal met één doel: wij willen u helpen nog meer 
te produceren, met minder, met een superieure kwaliteit. Uiteindelijk willen we dat u 
behoort tot diegenen die het meest succesvol landbouw bedrijven.

Mechanisatie met dierlijke kracht en later verbrandingsmotoren 
revolutioneerden zonder enige twijfel de traditionele landbouwmethodes. 
De introductie van geautomatiseerde besturing en 
precisielandbouwtoepassingen markeerden op dezelfde manier de derde 
agrarische revolutie.

In alle drie de tijdperken liep John Deere voorop en onze innovaties 
speelden een belangrijke rol bij het naar het volgende niveau tillen van 
de agrarische productiviteit. 

VERBONDEN 
BOEDERIJMANAGEMENT
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KWALITEIT TEGEN DE LAAGSTE KOSTEN

MAXIMALE OPBRENGST & CONSISTENT 

UW VOORDELEN
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 ■ Snel en eenvoudig installeren van display in het veld
 ■ Geautomatiseerde, betrouwbare en foutloze documentatie
 ■ Geautomatiseerde back-up van gegevens

 ■ John Deere Operations Center-account
 ■ JDLink Connect
 ■ John Deere geleidesysteem met GS 3 2630 of Gen 4 46X0-display 

en activeringen

Uw voordelenWat u nodig hebt

Door het aansluiten van AutoTrac op het John Deere Operations Center, kunt u uw taken buiten het seizon perfect voorbereiden 
en zo een efficiënte uitvoering tijdens het piekseizoen garanderen: 

 ■ Creëer, bewerk of verwijder, in uw persoonlijke Operations Center account eenvoudig instelgegevens zoals klant/boerderij/veld, 
grenzen, geleidingslijnen en machine/werktuig-offsets.

 ■ Nieuwe perceelsgrenzen kunnen online worden getekend. Een geweldige hulp voor de eerste veldlocalisatie, vooral bij loonwerk 
of bij het werken met seizoensarbeiders.

 ■ Met een druk op de knop stuurt u alle gegevens draadloos naar de door u geselecteerde machines. Hiermee elimineert u de 
behoefte aan tijdrovende en foutgevoelige handmatige installatie op meerdere displays in het veld.

 ■ Wanneer u het volgende veld nadert, worden automatisch gerelateerde klant-/boerderij-/veldgegevens gedetecteerd. 
Na bevestiging wordt de grens geladen en kan de gewenste geleidingslijn worden gekozen uit een vooringevulde lijst.

 ■ En niet in de laatste plaats worden uw displaygegevens altijd ondersteund.

AUTOTRAC
AANSLUITEN EN 
PROFITEREN
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 ■ Alle informatie op één gecentraliseerde locatie, prettig 
gestructureerd en eenvoudig toegankelijk

 ■ Verkrijg inzichten voor slimme, op feiten gebaseerde beslissingen
 ■ Maak gebruik van talloze aanvullende landbouwkundige 

hulpmiddelen voor verdere gegevensverwerking en analyse
 ■ Eenvoudige gegevensoverdracht met draadloze gegevensoverdracht

 ■ John Deere Operations Center-account
 ■ JDLink Connect
 ■ John Deere geleidesysteem met GS 3 2630 of Gen 4 46X0-display 

en activeringen

Uw voordelenWat u nodig hebt

Altijd uw boerderij in uw broekzak: Eenvoudig te begrijpen, geïntegreerde hulpmiddelen ondersteunen u bij de landbouwkundige 
besluitvorming. Helpen u bij het verkrijgen van een maximale opbrengst en consistente kwaliteit van uw land, tegen aanzienlijk 
verminderde productiekosten:

 ■ Documentatiegegevens worden automatisch geüpload van uw display in de cabine naar uw persoonlijke  
Operations Center-account.

 ■ Alle operationele details kunnen eenvoudig worden gevisualiseerd, handig gestructureerd op een tijdslijn.  
Altijd en overal, vanaf elk apparaat met een internetverbinding.

 ■ Bekijk uw kaarten of vergelijk verschillende kaartlagen (bijv. opbrengst, droge stof, gewasbestanddelen, aanbrengsnelheden).
 ■ Wanneer u waardevolle landbouwkundige inzichten hebt vergaard, kunt u slimme, op feiten gebaseerde beslissingen nemen 
en eenvoudiger corrigerende acties bepalen.

 ■ Geïntegreerde tools stellen u in staat om deze gegevens eenvoudig om te zetten naar locatiespecifieke variabele 
snelheidsvoorschriften.

 ■ Voor het documenteren van uw afgeronde werkzaamheden voor klanten, kunt u eenvoudig rapporten aanmaken, afdrukken 
en delen.

 ■ Werk op een comfortabele en effectieve manier samen met landbouwkundige adviseurs, door hen perceelsspecifieke 
toegangsrechten te verlenen.

BEHEER UW PERCELEN
OP INTELLIGENTE WIJZE 
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Moet u gegevens beheren van veel verschillende bronnen? Het John Deere Operations Center biedt de technische middelen voor 
alle software of dienstverlening door derden om hun software-oplossing te koppelen. Hierdoor bent u in staat uw persoonlijke 
Operations Center-account aan te passen met de door u vereiste hulpmiddelen en om gegevens op een handige en naadloze 
manier uit te wisselen tussen systemen.

Bijvoorbeeld:

 ■ Bekijk een foto die gemaakt is door uw drone in de Field Analyzer en vergelijk die  
met andere kaarten van hetzelfde perceel die u hebt opgeslagen.

 ■ Ontvang een voorschrift van uw landbouwkundig adviseur rechtstreeks in uw account  
en stuur dit draadloos door naar de betreffende machine in het veld.

 ■ Synchroniseer uw landbouwkundige gegevens met uw favoriete plaatselijke informatiesysteem voor boerderijbeheer (FMIS).

Een aantal externe bedrijven hebben al interfaces aan het John Deere Operations Center gekoppeld. Voor alle anderen,  
bieden wij onze ontwikkelaarsomgeving aan op https://developer.deere.com.

 ■ Samenwerken met de partner van uw keuze
 ■ Uw Operations Center-account aanpassen met de hulpmiddelen van 

uw voorkeur

 ■ John Deere Operations Center-account
 ■ Compatibiliteit software of app van derden
 ■ John Deere geleidingssysteem met GS 3 2630 of Gen4 46X0 

Uw voordelenWat u nodig hebt

KOPPELEN MET ANDERE
SOFTWARE EN APPS
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Als u werkt met meerdere machines en misschien zelfs op meerdere locaties, zult u het zeker op prijs stellen dat u alle recente 
operationele informatie bij de hand hebt en toegankelijk vanaf alle mobiele apparaten:

 ■ Op één kaart hebt u een compleet overzicht van uw percelen en machines.

 ■ U kunt de huidige GPS-positie van al uw machines visualiseren en de locatiegeschiedenis bijhouden.

 ■ Door het instellen van geo-omheiningen kunt u meldingen creëren in geval een van uw machines zich buiten  
bepaalde gebieden begeeft.

 ■ Op elk gewenst moment kunt machine-instellingen, gebruiks- en prestatiegegevens op afstand opzoeken en zelfs sommige 
gegevens tussen de machines vergelijken.

 ■ Als u een optimalisatiepotentieel voor prestaties identificeert, kun u snel toegangssessies  
voor display op afstand instellen om bestuurders te helpen met instellingen voor machine en ISOBUS-implementatie.

 ■ Met behulp van gekleurde percelen kunt u eenvoudig bijhouden of werkzaamheden op alle percelen zijn afgerond  
of dat percelen nog werk vereisen.

 ■ Ontvang alle gegevens van het machinepark op één gecentraliseerde 
locatie

 ■ Verbeter de werking van de machine door het bijhouden van locaties 
en prestaties

 ■ John Deere Operations Center-account
 ■ JDLink Access

Uw voordelenWat u nodig hebt

HOUDT UW MACHINEPARK 
IN DE GATEN
VERBETER EFFICIËNTIE
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Met MyJobConnect coördineert u uw werknemers beter en geeft u de productiviteit van uw bedrijf een boost terwijl 
u de oorzaken van fouten minimaliseert. MyJobConnect bevat twee apps voor uw smart-toestel: MyJobsManager en MyJobs. 
De gegevens van uw Operations Center-account worden vooringevuld en gesynchroniseerd, het plannen van een nieuwe taak 
kost slechts een paar klikken en zorgt ervoor dat gegevens consistent en up-to-date zijn.

Met MyJobsManager kunt u taken van tevoren digitaal plannen met behulp van een intuïtieve agendaweergave. Als de planning 
wijzigt kunt u alle gegevens eenvoudig oppakken en neerzetten op een nieuwe datum. De dashboard-weergave voorziet u van een 
uitgebreide samenvatting van uw dagelijkse activiteiten zodat u de voortgang van de werkzaamheden eenvoudig kunt controleren 
en snel gebieden kunt identificeren die speciale aandacht nodig hebben.

Met de MyJobs app hebben uw bestuurders een speciaal overzicht van de taken die ze moeten uitvoeren, in de juiste volgorde. 
Alle vereiste details zijn altijd bij de hand zonder dat er papieren rondslingeren. Dit helpt bij het verminderen van fouten als gevolg 
van miscommunicatie en de behoefte aan vervolggesprekken. Wanneer de taak is afgerond, zijn er slechts een paar klikken nodig 
voor rapportage. Omdat alle gegevens in realtime in het Operations Center zijn vastgelegd, kunt u een overzichtsrapport van de 
taak aanmaken en de datum verwerken voor verder factureren.

 ■ Plan uw taken efficiënt om tijd te besparen en kosten te verminderen
 ■ Verminder miscommunicatie en verzeker een goede uitvoering 

van de taak
 ■ Minimaliseer stress door betrouwbare gegevensuitwisseling

 ■ John Deere Operations Center-account
 ■ MyJobConnect apps op mobiele tablet/telefoon

Uw voordelenWat u nodig hebt

TAAKBEHEER
EENVOUDIG EN EFFICIËNT 
GEMAAKT
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De MyLogistics App, die bij het MyJobConnect Premium pakket wordt geleverd, bevat een navigatiesysteem en andere logistieke 
mogelijkheden die speciaal zijn ontwikkeld om te voldoen aan landbouwbehoeften. Niet alleen de wegen in de secundaire 
percelen zijn opgenomen, de app houdt ook rekening met beperkingen op de weg die van toepassing zijn op uw specifieke 
machineprofiel. Met handmatige bewerkingen, kunt u voertuigen bijvoorbeeld ook om bewoonde gebieden heen sturen.

De app kan u ook rechtstreeks naar het volgende perceel voeren, zelf naar een specifiek toegangspunt van een perceel. 
Ook andere interessante plaatsen kunnen worden toegevoegd, zoals suikerbiethopen, graan of voedergewassen. Met de exacte 
grenzen van een perceel aan boord kunt u altijd direct aan het werk, omdat u weet dat u zich op het juiste perceel bevindt.

Als u bijvoorbeeld aan het werk bent in een veldhakselketen, kunt u uw transportvoertuigen automatisch naar het hoofdvoertuig 
navigeren. Dit voert ze ook naar het volgende perceel. Omdat het hoofdvoertuig op de kaart overzicht heeft over de actuele 
positie van iedereen, kan men daarnaast de nabijheid van het machinepark zien en de geschatte aankomsttijd van het volgende 
transportvoertuig. Op die manier kan de bestuurder geïnformeerde beslissingen nemen bijvoorbeeld over de beste tijd om 
onregelmatig gevormde delen van het perceel te oogsten, ten bate van de algehele efficiëntie van de werkzaamheden. 

 ■ Vermijd omwegen die u tijd en brandstof kosten
 ■ Verbeter de efficiënties van de oogstketen 

 ■ John Deere Operations Center-account
 ■ MyJobConnect Premium apps op mobiele tablet/telefoon

Uw voordelenWat u nodig hebt

LANDBOUW
NAVIGATIESYSTEEM
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Expert Alerts

Expert Alerts, onze nieuwste unieke systeemuitbreiding 
is gebaseerd op software-algoritmen die bepaalde 
aanstaande problemen kunnen voorspellen voordat ze een 
negatief impact kunnen hebben of bijkomende schade 
kunnen veroorzaken. Doordat de diagnostische en 
reparatiegegevens automatisch worden gegenereerd, 
kunnen de onderhoudstechnici van de dealer sneller 
reageren waardoor de uitvaltijd aanzienlijk wordt beperkt.

Service Advisor Remote

Service Advisor Remote stelt uw dealer in staat om de 
installatie van de laatste softwareupdates te verifiëren 
en daarvoor zorg te dragen, om de diagnostische 
foutcodes op aanvraag uit te lezen of om verschillende 
opnamen uit te voeren om de initiële foutdiagnose 
sneller en kostenefficiënter uit te voeren dan bij 
bezoeken in het veld. 

Remote Display Access

Remote Display Access stelt uw dealer in staat verbinding 
te maken met het display in uw cabine en u te helpen bij 
het instellen, het optimaliseren van prestaties of bij het 
oplossen van problemen met uw machine en zelfs met 
ISOBUS-werktuigen. U hoeft niet te wachten op een 
afspraak in het veld, in plaats daarvan profiteert u van 
onmiddellijke hulp zonder dat er extra bijkomende 
reiskosten in rekening worden gebracht.

Begin elke werkdag met de gemoedsrust dat er voor u en uw machines wordt gezorgd door 
zeer ervaren en geschoolde experts. Met gebruikmaking van geavanceerde en vaak unieke 
hulpmiddelen om superieure ondersteuning te leveren. Ze helpen u bij het optimaliseren van 
de machineprestaties en het maximaliseren van de productieve tijd van de machine. 
Onze meeste machines zijn voorzien van vijf jaar connectivitieit door de fabriek, met inbegrip 
van de hieronder omschreven hulpmiddelen en zonder bijkomende kosten. Alles wat u moet 
doen is uw toestemming verlenen. Idealiter zou u verbonden moeten zijn met een FarmSight 
service-overeenkomst van een dealer.

JOHN DEERE VERBONDEN 
KLANTENONDERSTEUNING
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Focussen op competenties!

U verdient per slot van rekening geld met het bedrijven van landbouw, administratie is overhead. U kunt 
zich op uw kernactiviteiten richten als uw John Deere dealer proactief voor uw machineonderhoud zorgt 
en constant de gezondheid van uw machine in de gaten houdt. Gewoon genieten van uw gemoedsrust!

Ultieme productieve tijd!

Machines waaraan onderhoud wordt uitgevoerd volgens de door de fabriek vastgestelde onderhoudsschema's 
en die regelmatig door onze service technici worden gecontroleerd, zijn eenvoudigweg betrouwbaarder. 
Daar komt nog bij dat voor originele John Deere onderdelen en services 12 maanden garantie geldt. 
Ondersteuningsmogelijkheden op afstand stellen uw dealer in staat om problemen sneller te diagnosticeren, 
zodat ze met de juiste onderdelen en oplossing aankomen. 

Betere prestaties!

Profiteer van deskundig advies. Door gebruik te maken van Remote Display Access, kan uw dealer-specialist 
u helpen met de installatie van machine en ISOBUS-werktuigen, evenals met het optimaliseren van 
de prestaties. 

Kosten reduceren!

Met een verbonden machine kunt u financieel op veel verschillende manieren profiteren:
 – Een gratis 5-jarig JDLink Access-abonnement bij de meeste nieuwe machines
 – Goedkope upgrade voor de functie voor draadloze gegevensoverdracht
 – Geen apart mRTK Modem-gegevensabonnement (simkaart) en mRTK Access-licentie nodig om het 
John Deere mRTK-signaal te kunnen gebruiken

 – Lagere onderhoudskosten vanwege minimale reiskosten van de servicemonteur, 
diagnose en reparatietijden

 – Een perfect onderhouden machine heeft een aanzienlijk hogere restwaarde

Go Apps

Onderhoud, installatie, werken – voor alle vragen die bij u ontstaan over onze 
Go-apps (GoHarvest, GoSpray, GoBale) hebt u de antwoorden altijd bij de hand op uw 
smartphone. U kunt met behulp van de app ook de mobiele versie van JDLink openen. 
Zoek gewoon naar 'John Deere App Center'.

Hoge voedingsspanning injector extreem laag
Ureum-filter 10% resterend hoogSignaal regelklep brandstofdosering te hoog

WETEN DAT DE BINNENKANT ER TOE DOET
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Onze compromisloze toewijding is er om uw werktuigen zo efficiënt mogelijk te laten 
werken en u het hele jaar door te ondersteunen. Daarom blijven wij investeren in 
technologie en scholing.

Onze FarmSight-servicepakketten zijn ontworpen met twee kenmerkende 
doelstellingen: het maximaliseren van de inzetbaarheid van uw machine en het 
minimaliseren van uw bedrijfskosten. Overtuig uzelf!

U vertrouwt het hele seizoen elke minuut op uw machine.  
Dat zou u moeten en kunnen – met ons FarmSight seviceaanbod.

FARMSIGHT SERVICES –
GEREALISEERDE 
PRODUCTIEVE TIJD 
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AFGESTEMD OP UW BEHOEFTEN

FARMSIGHT-SERVICES BIEDEN U SERVICES

UW VOORDELEN
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Select

Select-services omvatten professionele 
scholing en zorgen ervoor dat uw 
AMS-werktuigen perfect geïnstalleerd 
zijn met uw specifieke gegevens. 

Ultimate

Ultimate tilt scholing en productieve tijd 
naar een nieuw niveau. Het beste van 
alles, als een technisch probleem 
u belemmert in uw werk krijgt u gratis 
een vervangend onderdeel.

Premium

Premium biedt een eenvoudig te 
beginnen documentatie en een 
uitgebreid scholingsaanbod om 
te helpen de productiekosten te 
verminderen. 

Uw dealer staat u terzijde om te zorgen voor een snelle en eenvoudige start met uw nieuwe werktuigen. In een FarmSight-pakket 
combineert hij een aantal services die u tijd en geld besparen in uw werkzaamheden. Het FarmSight-servicepakket dat bij u past 
is beschikbaar tegen een aantrekkelijke prijs. Kies het pakket dat bij u past en profiteer vanaf de eerste dag van een hogere 
efficiëntie en extra productieve tijd.

FARMSIGHT-SERVICES

OP UW BEHOEFTEN

SERVICES AFGESTEMD

DRIE GEWELDIGE PAKKETTEN
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Dealer-serivce Uw voordelen Ultimate Premium Selectie

Startup-training/bijscholing Tijdsbesparende startup, er hoeven geen 
handleidingen te worden geraadpleegd

■ ■ ■

Ondersteuningsbezoek op de boerderij Individuele installatie van het systeem.  
Tips en trucs van de expert

■ ■ ■

Telefonische seizoensondersteuning Eenvoudige oplossing voor het afhandelen 
van vragen

■ ■ ■

Software-updates De beste prestaties van werktuigen ■ ■ ■

Documentatie voor gemakkelijk starten en 
eerste gegevens laden

Tijdsbesparende startup, efficiëntie vanaf 
het prille begin

■ ■

Vervangende onderdelen (ontvanger, display) Uptime ■

 ■ Individuele handover scholing
 ■ Optimalisatiebezoek
 ■ Eenvoudige start John Deere Operation Center
 ■ Telefonische seizoensondersteuning
 ■ Controle van de machineprestatie na het seizoen
 ■ Expert Check en softwareupdate
 ■ Automatische onderhoudsmelding
 ■ Machinecontrole op afstand
 ■ Vervangende machine
 ■ Inleiding tot de gegevensanalyse van de machine
 ■ Optimalisatiesessie op afstand
 ■ Ondersteuning op afstand voor machineconfiguratie
 ■ De efficiëntie wordt vergroot dankzij oplossingen voor 
precisielandbouw

 ■ Kwaliteitsscholing verzorgd door ervaren specialisten
 ■ Een gezonde oplossing van uw voorkeursdealer

* Hangt van het serviceaanbod van uw plaatselijke dealer af. Vraag uw John Deere dealer voor meer informatie. 

Uw dealer heeft een individueel aanbod aan servicepakketten voor u beschikbaar. Die kunnen onderstaande services of 
vergelijkbare ondersteuning bevatten.

PROFITEER VAN OP MAAT 
GEMAAKTE SERVICES:

FARMSIGHT-SERVICEPAKKETTEN*
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Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik 
is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen 
sommige illustraties en tekst gaan over financieringen, kredieten, verzekeringen, 
productspecificaties en accessoires die niet leverbaar zijn in alle landen. Raadpleeg 
uw plaatselijke dealer voor details. John Deere behoudt zich het recht voor technische 
gegevens en ontwerp van de in deze documentatie beschreven producten te wijzigen 
zonder voorafgaande aankondiging. Het groen en geel kleurschema, het logo met 
het springend hert en het JOHN DEERE woordmerk zijn handelsmerken van 
Deere & Company.

Agricultural Management Solutions van John Deere zijn het 
bewijs van onze inspanningen om de prestaties van uw bedrijf 
te verbeteren, uw bedrijfszekerheid te maximaliseren en uw 
bedrijfskosten omlaag te brengen.
Onze dealermonteurs, die allemaal door John Deere zijn opgeleid, 
zijn bekend met elk boutje en moertje in uw machines en zijn 
bedreven in het diagnosticeren van potentiële problemen.  
Na 180 jaar in de landbouwmachinesector weten we het zeker: 
samen zijn we beter.

DE TOEKOMST IS GROEN


