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De landbouw is veel meer dan een bedrijf. Het is het managen van een complexe onderneming en 
vraagt om een langdurige focus en toewijding, ongeacht de obstakels die de seizoenen opwerpen. 
We hebben de John Deere Agricultural Management Solutions (AMS) ontwikkeld en we blijven onze 
portfolio verbeteren om uw werk gemakkelijker, productiever en dus winstgevender te maken.

WAT IS ER NIEUW IN 2017

Hogere nauwkeurigheid en 
herhaalbaarheid binnen het seizoen p. 6

Ervaar een heel nieuw nauwkeurigheidsniveau 
en signaalstabiliteit met de nieuwe StarFire 
6000-ontvanger: Verbeterde SF1, nieuwe SF3 
en verscheidene nieuwe, belangrijke RTK-
uitbreidingen.

Active Fill Control Rear Unload p. 25

Active Fill Control beschikt nu ook over de 
mogelijkheid om achterwaarts te lossen, handig 
bij de eerste werkgang op het perceel. De pijp is 
gericht op, en vult automatisch de combinatie 
achter de zelfrijdende veldhakselaaar zodat de 
bestuurder zich op de rest kan concentreren.

AutoTrac Vision p. 18

Het portfolio van de John Deere- stuurhulp 
producten wordt verder uitgebreid. Werk sneller, 
raak minder vermoeid en zorg voor minder 
beschadiging aan het gewas door het gebruik van 
AutoTrac Vision, los of in combinatie met 
AutoTrac RowSense.
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Automatisering van 
trekkerwerktuigen p. 23

Of u nu aan balen aan het persen bent, 
aardappelen, of maïs aanplant of mest aan 
het uitbrengen bent – met automatiseren van 
trekker en werktuig combinatie (TIA) maakt u 
maximaal gebruik van de prestatiemogelijkheden 
van uw machine en levert consequent perfecte 
resultaten terwijl de bestuurder ontspannen blijft.

Vernieuwd Operations Center p. 38

Uw centrale locatie van waaruit u verbinding 
maakt met uw percelen, bestuurders en machines 
van verschillende merken, komt nu met 
verbazingwekkende nieuwe functies: MyJobs 
voor professioneel werkordermanagement 
en MyLogistics voor optimalisatie van het 
voertuigenpark. De functie handmatig 
gecreeërde perceelsgrenzen helpen u om 
percelen in te tekenen, snel te lokaliseren en te 
delen terwijl de functie taakkaarten aanmaken 
precisielandbouw voor iedereen mogelijk maakt.

Mestsensing p. 32

Met John Deere mestsensing en de 
hoogwaardige technologie HarvestLab nabij-
infrarood (NIR)-sensor, kunt u het rijke 
voedingsstoffenpotentieel van uw mest nu ten 
volle benutten – snel en efficiënt.
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Het gewasproductieproces inzichtelijk maken, de verkregen informatie vormt de meerwaarde in uw 
bedrijf, doordat deze informatie u in staat stelt om een hogere productiviteit en winstgevendheid te 
bereiken. John Deere biedt u een brede keuze aan oplossingen om de agronomische en 
machinegegevens succesvol te beheren en te gebruiken. Dankzij deze uitstekende connectiviteit 
kunt u profiteren van een betere taakplanning, optimaliseert u de machineprestaties, verbeterde 
bedrijfszekerheid, lagere bedrijfskosten, ondersteuning van de bestuurder op afstand en efficiënt 
machineparkbeheer.

NOG BETER VERBONDEN
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De sleutel tot de John Deere Agricultural Management Solutions is nu nog sneller, krachtiger en 
nauwkeuriger dan ooit.

DE STARFIRE 6000-ONTVANGER 

Toegang tot oplossingen voor precisielandbouw van 
John Deere begint met de nieuwe StarFire 6000-ontvanger.  
Het nieuwe dynamische design, diefstalbeveiliging, 
beter onderhoudsgemak en wat het belangrijkste is, 
een uitgebreid correctie signaalbereik. 

Dit stelt u in staat sneller op te starten voor aanvang 
van de werkzaamheden in het veld en het biedt u een 
hogere nauwkeurigheid en zelfs een nog betere 
signaalstabiliteit. De StarFire 6000-ontvanger werkt 
naadloos met alle stuursystemen van John Deere op alle 
nauwkeurigheidsniveaus (SF1, SF3, Radio en mobiele RTK).

TRIPLE STARFIRE TRACKING 

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

HERHAALBAARHEID IN HET SEIZOEN 

Veranderingen en verschuivingen van begeleidingslijnen behoren 
tot het verleden. SF3 biedt een begleidingslijn herhaalbaarheid 
van 9 maanden binnen het teeltseizoen. Dus u kunt van dezelfde 
begeleidingslijn gebruikmaken voor meerdere werkzaaheden 
gedurende het seizoen, dit maakt een nauwkeurige positionering 
van zaad en voedingsstoffen mogelijk zonder van lijnen af te 
hoeven wijken of grenzen te verleggen.

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.

DE SLEUTEL TOT SUCCES: 
STARFIRE 6000-ONTVANGER EN SIGNALEN

x y z
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VERBETERD SF1-SIGNAAL 

Het beste instap-signaal is nu zelfs nog beter. U profiteert van 
een +/- 15 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen in plaats 
van voorheen +/- 23 cm. Kosteloos en met Glonass inbegrepen.

EEN HEEL NIEUW NIVEAU: SF3 SIGNAAL 

Het volledig nieuwe SF3-signaal +/- 3 cm nauwkeurigheid van 
de werkgangaansluitingen en 9 maanden lijn herhaalbaarheid 
in het seizoen. Maar dat is nog niet alles: De opstarttijd is tot 
4 keer sneller dan met SF2. Dus u kunt meer tijd besteden aan 
het werken in het veld in plaats van wachten op de kopakker 
of concessies te doen aan het werk.

SF1 

± 15 cm

SF3 

± 3 cm

herhaalbaarheid

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 het seizoen 
 ■ Flexibele licentieperioden 
 ■ Eenvoudig upgraden

SF1-signaal 

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

 ■ ±15 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen 
 ■ Triple StarFire Tracking 
 ■ Geen licentiekosten 
 ■ Terreincompensatiemodule (TCM) in basismodel 
 ■ GLONASS in basismodel

Gratis Vanaf €*
*  € 250 (1 maand), € 500€ (3 maanden), € 850 (1 jaar), 

€ 1500 (2 jaar), € 2000 (3 jaar)

9 maanden
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UNIEKE NAUWKEURIGHEID 
EN HERHAALBAARHEID: RTK
Als u zich bezighoudt met precisielandbouw, is RTK nog 
steeds de beste oplossing als aankomt op nauwkeurigheid, 
herhaalbaarheid en opstarttijd. RTK elimineert mogelijke 
GNSS-afwijking en biedt u een unieke nauwkeurigheid van +/- 
2,5 cm nauwkeurigheid tussen werkgangen.

NIEUW EN UNIEK: 14 DAGEN RTK EXTEND 

Als Starfire 6000 RTK-klant ontvangt u tot 14 dagen RTK 
Extend. Als het ontvangstsignaal van het basisstation wordt 
onderbroken of het mobiele netwerk dat gebruik maakt 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.

HERHAALBAARHEID OP DE LANGE TERMIJN <1 MIN 
OPSTARTTIJD 

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. En hiermee bespaart u elke 
dag tijd: Volledige RTK-nauwkeurigheid is altijd beschikbaar 
vanaf de start. Het opstarten kost minder dan 1 min!

Concurrent
John Deere

RTK 
+/- 2.5 cm

SF3 
+/- 3 cm

SF1 
+/- 15 cm

EGNOS 
+/- 40 cm

RTK Extend

Gratis

Signaalstabiliteit met verbeterde RTK Extend

5/20 minuten 14 dagen
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Er wordt een mobiel RTK-correctiesignaal overgedragen 
via mobiele technologie. Dit zorgt voor herhaalbare 
nauwkeurigheid, zelfs in verspreid liggende velden en op 
heuvelachtig terrein. Het nieuwe 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 een optimale 
ontvangst en signaalstabiliteit. Dit ondersteunt niet alleen de 
nieuwe mobiele communicatiestandaard 4G LTE maar ook 3G, 
evenals 2G. Als u het bereik van uw netwerk kwijtraakt, 
profiteert u tot maximaal 14 dagen van de RTK Extend-functie.

Ontdek de meest eenvoudige en efficiëntste manier om RTK 
te gebruiken – met het nieuwe originele John Deere mobiele 
RTK-signaal. Dit is niet alleen compatibel met het nieuwe 
John Deere Mobile RTK 4G LTE-modem maar ook met de 
JDLink MTG. Een extra data-abonnement (SIM-kaart), een 
aparte toegangslicentie voor Mobile RTK, of een extra Mobile 
RTK-modem is niet nodig. Alles toegankelijk vanuit één hand.

Radio RTK werkt met een vast over verplaatsbaar basisstation 
in of nabij uw veld. Dit kan uw eigen station zijn of een station 
van een JD dealer netwerk. Dit controleert de positie van de 
GPS-/GLONASS-satellieten en verstuurt voortdurende 
correctiesignalen voor de hoogst mogelijke nauwkeurheid van 
+/- 2,5 cm correcties voor horizontale werkgangaansluitingen 
en +/- 5,0 cm correcties voor verticale werkgangaansluitingen 
naar de StarFire-ontvanger op het met RTK-uitgeruste 
voertuig.

Nieuw mobiel RTK-modem 4G LTE

John Deere mobiel RTK-signaal

RTK-basisstation

Mobiel Cellulair

Gebruiker 1
Gebruiker 2

RTK-basisstation RTK-basisstation

RTK-basisstation

Server
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CONTROLE ONDER UW VINGERTOPPEN
Onze GreenStar 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, 7R, 8R/T en 9R/T-/X-trekkers.

DISPLAYS VOOR AL UW WENSEN 

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

VERHOOGDE FUNCTIONALITEIT 

Maak schone configuratiebestanden voor weergavegegevens 
aan in het John Deere Operations Center wanneer dat voor 
u het beste uitkomt. Met een eenvoudige klik kunt u deze 
bestanden naar de displays van uw machine sturen. 
Dit bespaart u tijd in het veld en helpt bij het oplossen van 
problemen wanneer verschillende bestuurders invoeren doen 
op diverse displays. Documentatiegegevens die op uw displays 
worden gegenereerd kunnen eenvoudig terug worden 
gestuurd zodat u de resultaten kunt zien en de juiste 
agronomische beslissingen kunt nemen.
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Het GreenStar 3 2630-kleurendisplay biedt u volledig overzicht en controle 
over alle oplossingen voor landbouwbeheer die u gebruikt in uw John Deere 
machines. Het heldere en robuuste 26 cm touchscreen wordt geleverd met 
geavanceerde ISOBUS-functionaliteit en is toonaangevend op het gebied van 
gemak, duidelijkheid en efficiëntie.

Werken met het ingebouwde nieuwe generatie 4 CommandCenter is eenvoudig 
en intuïtief. Het is voorzien van swipe-functionaliteit zoals in een tablet en een 
aanpasbare interface. Het navigeren door de opties is eenvoudig gemaakt met 
logische menu’s, toets-pictogrammen, een balk met snelkoppelingen en 
helpfuncties op het scherm, en contextafhankelijke hulp. U heeft keuze uit een 
4100-monitor van 18 cm en een 4600-monitor van 26 cm.

Het perfecte stuursysteemdisplay op instapniveau met een installatiewizard  
die niet eenvoudiger in gebruik kon zijn. Het display heeft een scrollwiel voor 
gemakkelijke navigatie en tien gekoppelde lettertoetsen voor snelle bediening 
met één druk op de knop. De mogelijkheden voor basisdocumentatie zijn onder 
meer pdf-uitdraaien met een taaksamenvatting en er is een USB-poort voor 
gegevensoverdracht.

Standaardfuncties 
 ■ Touchscreen van 18 cm 
 ■ Parallel Tracking 
 ■ ISOBUS-werktuigbediening 
 ■ John Deere basisdocumentatie 
 ■ Set-up wizard

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

Display Access en draadloze 
gegevensoverdracht

Standaardfuncties 
 ■ 18 of 26 cm touchscreen 
 ■ ISOBUS, AEF gecertificeerd 
 ■ Bestaande grenzen importeren 
 ■ Machinewerkmonitor 
 ■ Geschikt voor Remote 

Display Access en draadloze 
gegevensoverdracht*

* alleen 4600 CommandCenter met Premium activering

Beschikbare upgrades 
 ■ AutoTrac 
 ■ PivotPro 
 ■ Section Control voor JD 

Sprayers en Greenstar 
vloeistofafgifteregelaar

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

Beschikbare upgrades 
 ■ CommandCenter AutoTrac 
 ■ CommandCenter Premium: omvat 

AutoTrac, Section Control en 
documentatie

GreenStar 3 2630-display – 
alles-in-één

Generatie 4 CommandCenter – 
geïntegreerd

GreenStar 2 1800-display – 
gebruiksvriendelijk
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John Deere verrichtte pionierswerk op het gebied van stuursystemen en 
ook daarna zijn we altijd blijven innoveren. De voordelen zijn vanzelfsprekend: 
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.

UW SLEUTEL TOT EEN HOGERE PRODUCTIVITEIT 

Met John Deere AutoTrac wordt bijvoorbeeld het aantal onbehandelde stroken 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 de werkzaamheden en de 
prestaties, wat goed nieuws is voor de productiviteit van uw bedrijf.

PRODUCTIVITEIT 
OP HET JUISTE SPOOR: 
STUURSYSTEEM EN 
MACHINE-AUTOMATISERING

 *Uit Lohnunternehmen 1/2010 
**Uit Landtechnik 6/2006
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TOT 14%

MEER GEOOGST OPPERVLAK!**
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NAUWKEURIGHEID VOOR 
ELK TERREIN: PARALLEL 
TRACKING

Het Parallel Tracking stuurhulpsysteem is al voorgeïnstalleerd op uw GreenStar 
display. Parallel Tracking is de ideale stuursysteemoplossing op instapniveau voor 
groeiende ondernemingen, want het kan heel eenvoudig en wanneer u maar wilt 
worden opgewaardeerd tot een automatisch besturingssysteem. Zodra u heeft 
ingevoerd welke lijn u wilt volgen, geeft het zichtbare en hoorbare signalen om u op 
het juiste spoor te houden.

Start met nauwkeuriger werken voor 
elk type perceel 

Met Parallel Tracking kunt u eenvoudig 
kunstmest strooien en spuiten op ongelijke grond 
en hellingen. Profiteer van het gratis SF-1 signaal 
of stap op naar het zeer geavanceerde SF-3 
signaal.

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ Display: GreenStar 2 1800, GreenStar 3 
2630, GreenStar 3 CommandCenter of 
4600 CommandCenter 

 ■ StarFire 6000-ontvanger

 ■ Parallel Tracking op kromme en rechte 
werkgangen 

 ■ Hogere snelheden in het veld, zelfs bij 
slecht zicht 

 ■ Minder overlappingen en overslagen 
– vooral met bredere werktuigen zoals 
mestverspreiders 

 ■ Zichtbare en hoorbare signalen
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AUTOMATISCH 
STUURSYSTEEM: 
GEÏNTEGREERDE AUTOTRAC

Oogsten met AutoTrac 

Het hele seizoen lang sneller en efficiënter 
werken.

PRECISIE VANAF HET BEGIN 

Het geïntegreerde AutoTrac-systeem is bedoeld om uw productiviteit te verhogen, 
bedrijfskosten te verlagen en efficiëntie te verhogen. Het geïntegreerde AutoTrac is 
beschikbaar voor alle John Deere trekkers uit de 6M en 6R/7R/8R/9R, veldspuiten, 
maaidorsers en veldhakselaars series. Wees eenvoudige 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.

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.

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

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ Display: GreenStar 2 1800, GreenStar 3 
2630, GreenStar 3 CommandCenter of 
Generatie 4 CommandCenter 

 ■ StarFire 6000-ontvanger

 ■ 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 
 ■ AutoTrac activering
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COMPATIBILITEIT MET 
MEERDERE MERKEN: 
AUTOTRAC CONTROLLER

Oudere John Deere machines, evenals machines van andere fabrikanten, kunnen ook 
profiteren van de voordelen van de John Deere stuursystemen. 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 hetzelfde stuurgemak dat u gewend bent van uw 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 
 – Massey Ferguson en meer…

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

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ Display: GreenStar 2 1800, GreenStar 3 2630 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ AutoTrac Controller-set 
 ■ AutoTrac activering

 ■ Volledig geïntegreerd 
 ■ Het volgende rijspoor wordt snel gevonden 
 ■ Alle nauwkeurigheidsniveaus 
 ■ Compatibel met John Deere actieve 

werktuigbesturing



| 17

COMPATIBILITEIT MET 
MEERDERE MERKEN: 
ATU 200-STUURSET

Maak gebruik van de John Deere expertise 

De 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 
modellen en machines.

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 en in minder dan 30 minuten worden verplaatst 
naar een andere machine. Het ATU systeem is niet alleen eenvoudig te installeren en 
gebruiken, maar ook nog eens extreem robuust en betrouwbaar. De ATU 200 maakt 
snelheden vanaf slechts 0,5 km/u mogelijk, en dit is langzamer dan menige andere 
universele stuursystemen.

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ Display: GreenStar 2 1800 of GreenStar 3 2630 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ AutoTrac Universal-set 
 ■ AutoTrac activering

 ■ Consistente besturing in gemengde 
machineparken 

 ■ Alle nauwkeurigheidsniveaus 
 ■ Benchmark binnen 30 minuten te verplaatsen 

tussen machines 
 ■ Minimale snelheid van slechts 0,5 km/u
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AUTOTRAC VISION – 
UW GEWASSEN BESTUREN 
DE MACHINE

Het portfolio van de John Deere-stuurhulpsystemen werd uitgebreid om de 
veelzijdigheid van AutoTrac op de veldspuiten van de 4-series uit Des Moines bij 
toepassing na opkomst van het gewas te verbeteren.* 

AutoTrac Vision maakt gebruik van een aan de voorzijde gemonteerde camera 
om maïs, sojabonen en katoen van tenminste 10 cm tot 15 cm hoog te zien - een 
exclusiviteit van John Deere in de markt. Dit besturingssysteem houdt de wielen 
van de veldspuit in het midden van elke rij en verminderd beschadigingen aan het 
gewas, zelfs als door afwijkingen van de zaaimachine een verkeerde uitlijning is 
veroorzaakt of de geleidingslijn van het planten niet beschikbaar is tijdens 
het spuiten. 

Meer productiviteit - gebruikmaken vna de optimale uren. Rij met snelheden tot 
maximaal 30 km/h en bescherm 20% meer hectares per dag. 

Combineer AutoTrac Vision met AutoTrac RowSense voor een betrouwbare besturing 
tijdens het hele maïsseizoen.

Variabele combinatie-opties 

Des Moines 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.

* Alleen verkrijgbaar voor John Deere R4023, R4030, R4038 en R4045 veldspuiten

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ AutoTrac Vision-camera 
 ■ AutoTrac en AutoTrac RowSense-activering

 ■ Maïs van 10 cm tot 15 cm spuiten in het 
vroegseizoen 

 ■ Profiteer van geautomatiseerde besturing 
tijdens het spuiten, zelfs in gewassen die 
zonder geleidingssysteem zijn geplant. 

 ■ Verminderde gewasschade 
 ■ Spuit sneller tot 30 km/h 
 ■ Bespuit 20% meer hectares per dag
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NAUWKEURIGHEID ONDER 
ALLE OMSTANDIGHEDEN: 
AUTOTRAC ROWSENSE*

Benut uw tijd – en uw maïs – optimaal met AutoTrac RowSense. Ontworpen voor  
voor AutoTrac voorbereidde maaidorsers en veldhakselaars, deze toonaangevende 
technologie combineert gegevens die met de rijsensor zijn verzameld met satelliet-
plaatsgegevens van de StarFire-ontvanger, zodat u een hogere productiviteit bereikt. 

Of het nu gaat om lage maïs, bochten of gewoon het oogsten van een veld met 
ongelijke rijenafstand, omdat deze zonder AutoTrac is gezaait: 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.

* Voor Des Moines veldspuiten, SPFH en maaidorser

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ AutoTrac en AutoTrac RowSense-activering 
 ■ AutoTrac RowSense veldset

 ■ Maakt automatische besturing mogelijk, 
zelfs in gewassen die zonder 
geleidingssysteem zijn geplant. 

 ■ Verbetert de oogstefficiëntie 
 ■ Verbetert de kwaliteit van de opbrengst
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HANDSFREE KEREN OP 
DE KOPAKKER: iTEC PRO

Onze innovatieve intelligente Total Equipement Control (iTEC Pro)-oplossing 
integreert AutoTrac automatische sturing van John Deere en de 
kopakkermanagementsystemen in 6R-, 7R-, 8R-, 8RT-, 9R- en 9RT/X-trekkers. 

iTEC Pro 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 het werktuig heffen  
en neerlaten. 

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

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ AutoTrac en iTEC Pro-activering

 ■ 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
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VOLLEDIGE 
NAUWKEURIGHEID: ACTIEVE 
WERKTUIGBESTURING 
EN iSTEER

Actieve werktuigbesturing / iSteer: 
Wat u nodig heeft

Uw voordelen

iSTEER* 

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

 

Met iSteer Plough kunt u rechte en 
gebogen sporen ploegen.

ACTIEVE WERKTUIGBESTURING 

Wanneer het hoogste niveau van nauwkeurigheid absoluut noodzakelijk is, zorgt actieve 
werktuigbesturing ervoor dat de trekker en het werktuig precies hetzelfde spoor volgen, 
waardoor er bij volgende werkgangen een minmaal risico van gewasschade is. 

Het systeem werkt met bestuurbare werktuigen die zijn uitgerust met zijdelingse 
verstellingsmogelijkheid zoals, 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.

 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ Twee StarFire 6000-ontvangers 
 ■ John Deere applicatiecontroller 

(alleen voor actieve werktuigbesturing) 
 ■ Actieve werktuigbesturing-activering 

of iSteer-activering

 ■ Trekker en werktuig worden op hetzelfde 
spoor gehouden 

 ■ Perfect uitgelijnde sporen en plantafstand 
 ■ Geen gewasschade
 ■ Perfect rechte voren en egale zaaibed 

voorbereiding

* Niet in alle landen leverbaar
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3D-NAUWKEURIGHEID:  
iGRADE

iGrade van John Deere is de ideale manier om uw land nauwkeurig af te egaliseren of 
onder afschot te leggen*. Anders dan kwetsbare lasersystemen werkt dit robuuste 
RTK-systeem betrouwbaar bij slecht zicht zelfs ’s nachts en wordt de bolling van de 
aarde mee berekend. De StarFire 6000-ontvanger is compatibel met GPS- en 
GLONASS-satellieten, wat de beste verticale nauwkeurigheid garandeert. Of u nu 
constante hellingen maakt voor optimale afwatering of perfect horizontale vlakken 
voor speciale gewassen. Bij 7R, 8R, 9R tractoren kan iGrade de schraper middels 
trekker stuurventielen automatisch verstellen, zelfs aanpassen bij een te hoge 
belasting, hiermee 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 TerraCutta oplossingssoftware voor precisie terreinen 
van Precision Terrain Solutions, een professionele planning wordt mogelijk voor het 
egaliseren en perfecte afwatering met veelal een gesloten grondbalans.

* Niet in alle regio’s leverbaar

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ John Deere 1100 applicatiecontroller 
 ■ iGrade-activering
 ■ Hydraulisch ventielen blok (6R tractoren)

 ■ 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
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CONSISTENTE 
PRODUCTIVITEIT MET 
AUTOMATISERING VAN 
TREKKERWERKTUIGEN*

John Deere automatisering van trekkerwerktuigen beheert de automatische aanpassingen van elektronisch 
geregelde trekkerfuncties. Dit prijswinnende concept - en eerste in de markt - 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 Manure Sensing
 – Horsch Maestro 
 – Grimme Exacta & Root Runner 

 

De John Deere 864 Premium- en 900-series rondebalenpersen hebben niet langer een aparte 
werktuigspecifieke activering voor balenpersautomatisering nodig, maar kunnen door uw dealer tot aan het 
het modeljaar 2012 worden opgewaardeerd. Alles wat er nodig is de TIA activering van de automatisering 
van trekkerwerktuigen, die standaard wordt geleverd met GreenStar en AutoTrac voorbereide 6R-tractoren 
vanaf het jaar 2016.

* Leverbaar voor trekkers uit de series 6x30P, 7x30P, 8x30P, 6R, 7R, 8R en 9R.

Functies geautomatiseerd door TIA Uw voordelen

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

 ■ Maximaliseer doorvoer 
 ■ Hogere productiviteit 
 ■ Ontspannen werken en minder 

stress voor de bestuurder 
 ■ Consistente en meer nauwkeurige 

werkresultaten
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GECOÖRDINEERDE 
REGELING: JOHN DEERE 
MACHINESYNC

SYNCHRONISEREN VAN VOERTUIGSNELHEID EN STUREN 

Het volgende niveau van MachineSync maakt 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.

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.

* Delen van dekkingskaart en geleidingslijn met JDLink

DELEN VAN BEWERKTE OPPERVLAKTE EN VOERTUIGBEGELEIDINGSLIJN 

MachineSync maakt het mogelijk om het bewerkte opervlakte en begeleidingslijnen 
tussen machines die op 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 fde reeds bewerkte oppervlaktes kan 
identificeren, terwijl Section Control automatisch overlap voorkomt tijdens het 
spuiten, bemesten of zaaien. Gedeelde begeleidingslijnen zorgen ervoor dat 
passages van alle voertuigen exact overeenkomen.

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ GreenStar 2630-display 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ AutoTrac activering 
 ■ Machine Communication Radio* 
 ■ MachineSync

 ■ Gemakkelijk lossen tijdens het rijden om  
de productiviteit te maximaliseren 

 ■ Lossen met voorrang 
 ■ Minder stress voor de bestuurder 
 ■ Verhoog de efficiëntie en productiviteit  

van werkzaamheden met meerdere taken  
en machines 

 ■ Vergemakkelijkt de coördinatie van 2 of meer 
machines in 1 veld
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STREEF NAAR EEN 
STRESSVRIJE 
RUWVOEROOGST: 
ACTIVE FILL CONTROL

Het besturen van een zelfrijdende veldhakselaar is een uitdagende klus, waarbij  
van de bestuurder verwacht wordt dat hij de machine bestuurt, de gewasstroom 
bewaakt, de machine-instellingen in de gaten houdt en aanpast, andere machines  
in het veld volgt en de pijp richt. U kunt de stress hiervan verminderen door deze 
werkzaamheden te vereenvoudigen of automatiseren met Active Fill Control. 

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 juiste 
locatie richten om de gewenste strategie voor het vullen uit te voeren. Het vult 
aanhagers automatisch tot de maximale capaciteit terwijl de bestuurder zich kan 
concentreren op productiviteit-gerelateerde taken zoals machine-optimalisatie. 

NIEUW: Active Fill Control is nu ook in staat om automatische pijppositionering 
aan te passen bij omstandigheden waar naar achter gelost wordt, bijv. bij de 
eerste werkgang.

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ Active Fill Control-set 
 ■ Optioneel voor video-feed: GreenStar 3 

2630-display of display met NTSC video input 
 ■ StarFire 6000-ontvanger voor achter lossen

 ■ Maximaliseer het bedieningscomfort  
van de zelfrijdende veldhakselaar 

 ■ Minimaliseer gewasverliezen 
 ■ Zorg ervoor dat zelfs minder ervaren 

bestuurders kunnen oogsten met  
maximale productiviteit 

 ■ Laat bestuurder zich concentreren  
op machine-optimalisatie
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Documentatie en oplossingen voor automatisering van machine functies geven  
u zwart op wit wat u nodig heeft om uw winstgevendheid te verhogen: Met John Deere-
oplossingen voor precisielandbouw kunt u uw kosten beter in kaart brengen, zoals 
bemesting, zaad en gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast kunt u de hoeveelheid 
papierwerk verminderen, u hebt alles dat u nodig hebt om te voldoen aan juridische 
vereisten, landbouwsubsidies en betrouwbare gewastraceerbaarheid binnen handbereik. 

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

 ■ Verminder de hoeveelheid papierwerk, u hebt alles wat u nodig hebt om te voldoen aan 
juridische vereisten, landbouwsubsidies en betrouwbare gewastraceerbaarheid binnen 
handbereik. 

 ■ 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 start van de werkzaamheden – 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.

WAARDEVOLLE INFORMATIE 
EN HOGERE PRODUCTIVITEIT: 
OPLOSSINGEN VOOR 
PRECISIELANDBOUW
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VERHOOGDE WINSTGEVENDHEID

NAUWKEURIGE BUDGETTERING

EN BEHEERSING VAN KOSTEN
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GEEN OVERLAPPINGEN 
MEER: JOHN DEERE 
SECTION CONTROL

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 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 af te geven daar waar dat nodig is. 
Hierdoor kunt u bedrijfskosten besparen en de efficiëntie verhogen, terwijl  
u gewasschade en uw milieuvoetafdruk minimaliseert. Door overdosering van  
mest en gewasbescheringsmiddel en overbeplanting tijdens het zaaien te vermijden, 
helpt John Deere Section Control u om de best mogelijke groeiomstandigheden voor 
uw gewas te creëren.

Het CommandCenter 4600 ondersteunt 
de regeling van maximaal 96 afzonderlijke 
werktuigsecties. Het biedt u een maximale 
precisie en kostenbesparende 
mogelijkheden.

* GreenStar Sprayer Pro, alleen John Deere werktuigen

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ Display: GreenStar 2 1800*, GreenStar 3 2630 
Display, GreenStar 3 CommandCenter of 4600 
CommandCenter 

 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ SectionControl of CommandCenter Premium-

activering

 ■ Lagere operationele kosten 
 ■ 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 

 ■ Voorkomt spuiten buiten perceelsgrenzen
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SECTION CONTROL 
VOOR NIET-ISOBUS-
WERKTUIGEN: GREENSTAR 
RATE CONTROLLER

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-en droge mestverspreiders, vloeibare-meststofsystemen  
en pootmachines van John Deere of andere merken.

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ GreenStar afgifteregelaar of GreenStar 

afgifteregelaar droog 
 ■ Section Control-activering

 ■ Lagere operationele kosten 
 ■ Upgrade oudere werktuigen met 

sectieafsluiting
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PERFECTE 
KUILVOERKWALITEIT: 
JOHN DEERE HARVESTLAB

Het in samenwerking met Carl Zeiss ontwikkelde en ge-octrooieerde HarvestLab 
maakt gebruik van van near-infrared (NIR) spectroscopie om geoogste gewassen te 
analyseren met meer dan 4000 meetpunten per seconde. Vergeleken met een paar 
willekeurige monsters van de aanhanger, biedt dit een veel hogere nauwkeurigheid 
en maakt het bovendien een snijlengte-aanpassing tijdens het rijden mogelijk 
waardoor een optimale kuilvoerkwaliteit wordt gewaarborgd. Vlees- en melkveehouders 
profiteren van realtime detectie van veranderingen in de voerkwaliteit, hebben 
biogasproducenten een veel grotere controle over het gebruik van inkuiladditieven 
en beschikken loonwerkers over extra mogelijkheden voor nieuwe waardevolle 
klantenservice en flexibele factureringsopties. 

De HarvestLab Sensor is gecertificeerd door de Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG) voor drogestofanalyse van maïssilage.

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ HarvestLab Sensor en opionele activaties
 ■ StarFire 6000-ontvanger

 ■ Automatische aanpassing van de snijlengte op 
basis van de droge stof voor een betere bunk-
dichtheid en kuilvoerkwaliteit 

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

 ■ Eén sensor, drie gebruikssituaties: Zelfrijdende 
veldhakselaar, mobiel laboratorium, mesttank
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GEWASKWALITEITSBEOOR-
DELING: JOHN DEERE 
INHOUDSSTOFFENMETING

Wat u nodig heeft Uw voordelen

HARVESTLAB ÉÉN NIRS SENSOR VOOR MEERDERE TOEPASSINGEN 

HarvestLab kan op een John Deere veldhakselaar worden geïnstalleerd voor analyse 
en documentatie van verschillende voedingswaarden van gewassen, zodat u tijdens 
het oogsten de kwaliteit kunt bepalen. Het kan ook afzonderlijk worden gebruikt als 
een mobiel laboratorium naast uw opslagfaciliteit of kantoor aan huis, dat analyses 
en waardebepaling van voerrantsoenen verstrekt. 

Hierdoor bent u veel beter in staat om uitgebalanceerde voerrantsoenen voor een 
optimale voeding te bepalen: u weet de feiten en hoeft niet meer te raden. In ruil 
daarvoor profiteert u van een betere gezondheid van de dieren en een verhoogde 
opbrengst van de vlees-, zuivel- en biogasproductie.

 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ HarvestLab Sensor, optionele gewasanalyse 

activaties 
 ■ StarFire 6000-ontvanger 
 ■ Activering voederwaarden 
 ■ Optioneel: draaischijf voor stationair gebruik

 ■ Ruwvoer analyse voor loonwerkers, veehou-
ders, exploitanten van biogasinstallaties en 
voedingsdeskundigen 

 ■ Detectie van de voerkwaliteit in real time 
 ■ Gemakkelijk plannen van de wintervoeding 
 ■ Weloverwogen beslissingen nemen met 

betrekking tot de gewasvariëteit voor het 
volgende teeltseizoen 

 ■ Gegevens over voederwaarde kunnen 
rechtstreeks in de cabine worden afgedrukt

GEWASTYPE VOCHTIGE/DROGE STOF 
(DM)

RUW EIWIT 
(XP)

ZETMEEL RUWE VEZELS 
(XF)

NDF OM ADF OM SUIKER 
(XZ)

Maïs X X X – X X –
Gras X X – X X X X
Alfalfa X – – – – – –
Silage van gehele planten X – – – – – –
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ORGANISCHE VOEDINGS-
STOFFEN INTELLIGENT  
DOSEREN: JOHN DEERE 
MANURE SENSING

Wat u nodig heeft Uw voordelen

 ■ HarvestLab Sensor met kalibratie voor mestsensing 
 ■ GreenStar 3 2630-display 
 ■ Flowsensor op een mesttank 
 ■ StarFire 6000-ontvanger

 ■ Verlaag de kosten van minerale meststoffen 
 ■ Verhoog de opbrengst en zorg voor meer 

consistente gewaskwaliteit door legering van 
het gewas te voorkomen 

 ■ Met JD tractoren TIA past automatisch de 
rijsnelheid aanbij het uitrijden

 ■ Locatie-specifieke documentatie van tot 
maximaal 4 voedingsstoffen 

 ■ Compatibel met de meeste pompgestuurde 
mesttanken

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

Varkensmest X X X X X

Rundveemest X X X X X

Biogas digestaat 
(leverbaar in 2017) X X X X X

Dierlijke mest is een organische meststof die rijk is aan voedingsstoffen. Maar door 
de natuurlijke variaties en de snelle bezinking was het succes veelal afhankelijk van 
het toeval. Met de John Deere HarvestLab NIRS sensor wordt mest tijdens uitrijden 
real-time geanalyseerd. De gewenste afgifte in N, P, K of Ntot in kg/ha is vrij 
programeerbaar, tevens is het mogelijk een limietwaarde aan te geven voor één van 
de inhoudsstoffen om overdosering te voorkomen. 

Met meer dan 4000 metingen per seconde regelt onze bewezen HarvestLab Sensor, 
als nooit tevoren, de gewenste toepassingspercentages van de voedingsstoffen 
automatisch tijdens het rijden. Dit draagt bij aan het maximaliseren van de 
opbrengst- en productkwaliteit, terwijl het de kosten van minerale meststoffen  
later in de lente vermindert.

Volume NH4 K2O P2O5 NDroge 
stof
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1. De parameters instellen

John Deere mestsensing wordt intuïtief geregeld, 
via het bekende GreenStar 2630-display. 
U bepaalt vóór het aanbrengen de 
streefhoeveelheid voor een voedingsstof, 
bijvoorbeeld “N” stikstof. Tegelijkertijd kunt 
u een limiet bepalen voor een tweede 

voedingsstof, zoals P fosfaat P2O5. En om het 
nog gemakkelijker te maken, is documentatie 
mogelijk met GreenStar 2630-display.

2. De voedingsstoffen aanbrengen

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 TIA volledig geautomatiseerde 

snelheidsaanpassing. Wanneer de snelheidsregeling 
haar grens heeft bereikt, bijvoorbeeld wanneer u een 
helling oprijdt, wordt de afgiftesnelheid aangepast 
voor giertanks van bepaalde merken. Op trekkers van 
andere merken wordt de snelheidsregeling 
handmatig uitgevoerd.

Hoe John Deere mestdetectie werkt

3. Het aanbrengen documenteren

Voor zowel loonwerkers als landbouwers is het 
essentieel om alle aangebrachte meststoffen en de 
hoeveelheid voedingsstoffen te registreren. Het 
display van de GS3 2630 kan tot maximaal 4 
verschillende voedingsstoffen vastleggen de ook in 
het Operations Center kunnen worden bekeken. 

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

N, P, K, NH4, 
droge stof, 

volume+ km/u – km/u

MestsensorAfgiftemeter
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AANZIENLIJKE 
MEERWAARDE JAAR IN 
JAAR UIT: GREENSTAR 
DOCUMENTATIE

GreenStar documentatie levert onmiddellijke voordelen op voor voorbereidende 
planningswerkzaamheden, taakbeheer en administratie. De grootste voordelen voor 
agronomisch beheer en kostenbesparing komen echter van de langetermijnanalyse, jaar 
na jaar. Documentatiegegevens kunnen eenvoudig worden overgezet van uw displays 
naar het Operations Center op MyJohnDeere.com voor een snel overzicht van uw 
activiteiten en naar uw desktopsoftware voor een meer gedetailleerde analyse.

GreenStar 3 2630-display 

De geïntegreerde documentatiesystemen in het 
GreenStar 3 2630-display omvatten taakkaarten, 
kartering op het scherm, realtime informatie over 
de geoogste gewassen en gebruikte dosering. 
Het wordt ook geleverd met de mogelijkheid van 
variabele dosering, waarmee u op basis van 
taakkaarten of sensorsystemen de dosering 
tijdens het rijden kunt aanpassen aan de 
veldomstandigheden.

GreenStar 2 1800-display 

Met John Deere basisdocumentatie op het 
GreenStar 2 1800-display kunt u alle belangrijke 
bedrijfsgegevens registreren: datum, tijd, 
bestuurder, perceelsgrenzen, oppervlakte en 
locatie van het perceel, type toepassing en totale 
hoeveelheid grondstoffen.

4600 CommandCenter 

Met het geïntegreerde 4600 CommandCenter 
kunt u gegevens vastleggen en automatisch 
overdragen naar uw kantoor zonder dat u een 
extra display in uw cabine nodig hebt. Dit houdt 
uw cabine overzichtelijk en de kosten laag.

OperationCenter on 
MyJohnDeere.com

CommandCenter 
4600

GreenStar 2 
1800-display

GreenStar 3 
2630-display
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KIJK VERDER DAN HET 
OPPERVLAK: JOHN DEERE 
FIELD CONNECT

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 gissen. 

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

Wat u nodig heeft Uw voordelen

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

 ■ Verhoog de opbrengst
 ■ Verbeter de gezondheid van uw planten 
 ■ Verlaag de totale irrigatiekosten 
 ■ Constante gewaskwaliteit
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UW BOERDERIJ 
IN UW BROEKZAK: 
VERBONDEN 
BOERDERIJMANAGEMENT

Het John Deere Operations Center op MyJohnDeere.com is het centrale 
platform van waaruit u verbinding maakt met uw machines, bestuurders 
en percelen. Het is eenvoudig te gebruiken, toegankelijk vanaf elk apparaat 
met een internetverbinding en u kunt overal met uw gegevens aan het werk. 
Eenvoudig belangrijke informatie delen met vertrouwde zakelijke partners. 
En het is open – voor merkonafhankelijke volledige connectiviteit van het 
machinepark en als interface voor andere desktop-softwaresystemen voor 
bedrijfsmanagement.

John Deere Operations Center 

U kunt alle veldgegevens eenvoudig opslaan, visualiseren en organiseren in het 
Operations Center. De geïntegreerde hulpmiddelen voegen veel extra voordelen toe 
aan uw bestaande geleidingssysteem. Of het nu gaat om het voorbereiden van schone 
installatiebestanden voor het seizoen, het beheren van perceelsgrenzen, het beheren 
van geleidingslijnen of het maken van taakbestanden. Documentatie en precisielandbouw 
eenvoudig gemaakt. 

MyJobConnect 

Met ons werkordermanagement en optimalisatieoplossingen voor de logistiek kunnen 
wij u helpen om uw taken efficiënter te beheren. Met de MyJobsManager App kunt u uw 
taken plannen in een mooie agenda-weergave en de app biedt u een overzicht op het 
dashboard van alle lopende werkzaamheden. Toegewezen taken worden binnen enkele 
seconden naar uw bestuurders gesynchroniseerd, waarbij ze worden voorzien van alle 
benodigde informatie om ze goed uit te voeren. Taakrapporten kunnen worden 
geïndividualiseerd en geëxporteerd voor transparant factureren. 

MyMachineConnect 

Met proactief onderhoud en capaciteiten van externe service & ondersteuning zetten 
wij de bedrijfszekerheid van uw machine op een hoger niveau en helpen wij u bij het 
behouden van de waarde van uw machine en verlagen wij de onderhoudskosten. 
Met deze toegevoegde gemoedsrust kunt u zich volledig op het runnen van uw boerderij 
concentreren. Door gebruik te maken van Remote Display Access, kan uw dealer u helpen 
met het optimaliseren van uw machine in het seizoen en met het goed installeren van 
ISOBUS-werktuigen, met een druk op de knop.
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OPERATIONS CENTER – UW PERCELEN 
OP EENVOUDIGE WIJZE BEHEREN!
Het John Deere Operations Center op MyJohnDeere.com biedt een reeks waardevolle functies,  
zodat uw werk in het veld veel productiever wordt en u de maximale opbrengst uit uw bodem haalt. 

U kunt de met uw displays verzamelde documentatiegegevens eenvoudig opslaan, visualiseren 
en analyseren voor eenvoudig plannen en toekomstig gebruik – ongeacht of u ze opent vanaf 
uw desktop-pc of tablet.

Percelen intekenen 

Met het nieuwe tekengereedschap is het zeer eenvoudig om 
nieuwe perceelsgrenzen direct op de kaart te tekenen. Dit is 
een geweldige hulp voor bestuurders die voor het eerst een 
perceel en perceelsgrenzen lokaliseren. Zodra u op het perceel 
bent kunnen exacte grenzen worden vastgelegd via het 
geleidingssysteem.

Prescription File Creator 

Prescription File Creator is een nieuw hulpmiddel waar 
u eenvoudig zones voor variabele doseringstaken 
voor zaaien en verspreidingswerkzaamheden kunt aanmaken. 
Verhoog uw opbrengst, behaal een meer consistente 
gewaskwaliteit en bespaar op uw bedrijfskosten. 

Perceelanalyse 

Met de Field Analyzer kunt u agronomische gegevens naast 
elkaar vergelijken zodat u betere zakelijke beslissingen kunt 
nemen. Een tijdlijn laat u zien wat er wanneer is gebeurd. 
Rapporten kunnen eenvoudig worden afgedrukt en gedeeld. 
Verzameld met uw displays voor eenvoudig plannen en 
toekomstig gebruik.
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Operation Overview Setup Builder 

U ziet niet alleen de huidige positie van de machine, maar kunt ook 
de voortgang van uw machines controleren en, indien nodig, zelfs 
in de geschiedenis kijken. De laatste documentatie van het perceel 
wordt getoond met behulp van kleurencodes. Hiermee identificeert 
u eenvoudig of alle percelen zijn bewerkt en goed gedocumenteerd. 
Een geïntegreerde buienradar laat u zien hoe het weer zich 
ontwikkelt.  

Setup Builder 

Maak schone configuratiebestanden voor weergavegegevens aan 
wanneer dat voor u het beste uitkomt. Met een eenvoudige klik 
kunt u deze bestanden naar uw machines sturen. Dit bespaart niet 
alleen werktijd in het veld maar helpt ook bij het oplossen van 
problemen als verschillende bestuurders gegevens invoeren op 
verschillende displays. De laatste documentatie van het perceel 
wordt getoond met behulp van kleurencodes. Hiermee identificeert 
u eenvoudig of alle percelen zijn bewerkt en goed 
gedocumenteerd. 

Delen en samenwerken

Deel specifieke gegevens met uw adviseur, aannemer of klant. 
Alleen u beslist welke gegevens u wilt delen, met wie u dit wilt 
delen en welke rechten u wilt toewijzen. 

Interface voor desktop software 

Verplaats uw configuratie- en voorschriftbestanden eenvoudigweg 
van uw Ag-desktopsoftware naar uw verbonden machines.

Apparatuur Percelen Producten Taken



40 |

MYJOBCONNECT – HOUD CONTACT  
MET UW BESTUURDERS
Taakbeheer eenvoudig gemaakt: Reken af met papierwerk en eindeloos lange 
telefoongesprekken tijdens het plannen, uitvoeren en rapporteren van taken. 
Met MyJobConnect bieden wij u een eenvoudig te gebruiken oplossing voor taakbeheer 
die is gekoppeld aan het John Deere Operations Center - coördineer uw werknemers 
beter en geef de productiviteit van uw bedrijf een boost terwijl de oorzaken van fouten 
worden geminimaliseerd. MyJobsManager, MyJobs en MyLogistics draaien op uw smart-
apparaat en kunnen bij elke machine worden gebruikt.

MyJobsManager – mobiele app

Met MyJobsManager kunt u taken van tevoren plannen in 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.

Taken in Operations Center – Desktop-oplossing

De manager/coördinator kan op basis van werkgegevens  
die door de bestuurders vanuit de MyJobsApp worden 
gerapporteerd, een taakrapportsamenvatting vanuit het 
Operations Center aanmaken. Taakrapporten kunnen worden 
gefilterd of geëxporteerd als .csv voor verder gebruik in uw 
facturatiesoftware.

MyJobs – mobiele app

Met de MyJobs app hebben uw bestuurders een speciaal 
overzicht van de taken die ze moeten uitvoeren, in de juiste 
volgorde. Alle gegevens met betrekking tot de taak zijn te allen 
tijde bij de hand, waardoor de tijd voor follow-up telefoontjes 
en voor fouten als gevolg van miscommunicatie tot een 
absoluut minimum worden beperkt.
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MyJobConnect Premium 

MyJobConnect Premium bevat daarnaast de MyLogistics app 
en maakt optimalisatie van het machinepark in verschillende 
aspecten mogelijk. Naast veel andere unieke kenmerken 
beschikt het over een intelligent landbouw-navigatiesysteem 
met daarin kleine wegen in de percelen en zelfs de 
mogelijkheid om u rechtstreeks naar vooraf gedefinieerde 
ingangen van de percelen te brengen. Navigatiedoelen tussen 
de hoofdmachine en de opslaglocatie worden automatisch 
uitgewisseld en de geschatte aankomsttijd wordt aan alle 
leden van het machinepark getoond. Als beheerder kunt u snel 
knelpunten of overcapaciteiten in uw oogstketen identificeren 
en de algehele efficiëntie verbeteren.

MyJobConnect MyJobConnect Premium

MyJobsManager app: 
 – Maak voor een compleet bedrijf taken aan, verplaatst ze flexibel en controleer ze X X

MyJobs app: 
 – Bekijk de taken voor de dag, stel werkvoortgang in en vul het taakrapport in X X

Taken in Operations Center: 
 – Desktop-oplossing met samengevatte taakrapporten per bestuurder X X

MyLogistics app: X

 –  Intelligent Ag-navigatiesysteem met materiaal voor secundaire wegen in de percelen Automatisch navigeren 
naar een veranderde positie van het hoofdvoertuig, uw losplaats en specifieke ingangspunten van het perceel X

 – Slimme bestemming: geautomatiseerd omschakelen van navigatiedoel tussen hoofdmachine en losplaats X

 – Ag-voertuigprofielen en beperkingen van de route X

 – Live overzicht van het machinepark met geschatte aankomsttijd X

 – Routeplanning: Voeg velden toe en kies de optimale route X
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MYMACHINECONNECT – HOUD UW 
ACTIVITEITEN DRAAIENDE EN BEHOUD 
DE WAARDE VAN UW MACHINE
Begin het seizoen met het goede gevoel dat u en uw aangesloten machine helemaal  
klaar zijn voor een optimale prestatie vanaf de eerste tot en met de laatste dag van uw 
activiteiten. Met proactief onderhoud en capaciteiten van externe service & ondersteuning 
zet uw John Deere dealer de bedrijfszekerheid van uw machine op een hoger niveau, 
behoudt de waarde van uw machine en verlaagt de onderhoudskosten. Om dit mogelijk te 
maken worden een aantal John Deere machines standaard geleverd met tot 5 jaar toegang 
tot JDLink, waar nu ook schermtoegang op afstand toe behoort.

Servicemogelijkheden op afstand 

Terwijl u in het veld aan het werk bent, kan uw dealer – met uw toestemming 
– op afstand de conditie van uw machine controleren. Als er een waarschuwing 
wordt afgegeven, wordt de onderhoudsmonteur direct op de hoogte gesteld. 
Hij kan de hoofdoorzaak op afstand analyseren en – in veel gevallen – het 
probleem mogelijk zelfs op afstand verhelpen. Het kennen van de conditie van 
de machine voorafgaand aan een servicebezoek helpt bij het voorkomen van 
verrassingen, de noodzaak van een uitgebreide hoofdoorzaakanalyse op de 
boerderij alsook dure en urgente bestellingen van onderdelen. Dit houdt u langer 
in het veld en reduceert de kosten van een servicemonteur.

Remote Display Access 

Met John Deere Remote Display Access kunnen bedrijfsmanagers, dealers en 
zelfs fabrikanten van ISOBUS-werktuigen bestuurders op afstand helpen met 
het instellen van de machine en het optimaliseren van prestaties en het oplossen 
van problemen, alsof ze zelf in de cabine zitten. U hoeft niet op een specialist te 
wachten die op het perceel komt en dit betekent voor u: verhoogde 
bedrijfszekerheid en minder exploitatiekosten.

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 hiervoor naar “John Deere App Center”.
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Communicatie tussen machine en kantoor 

Door gebruik te maken van John Deere Wireless Data Transfer 
kunt u ook profiteren van directe en naadloze uitwisseling van 
bestanden tussen uw kantoor en de machines in het veld. 
Dit maakt de tijdrovende, handmatige gegevensoverdacht met 
USB-sticks overbodig. Verstuur nieuwe taakgegevens op elk 
moment overal vandaan!

RTK mobiele netwerkcommunicatie 

Het zeer geavanceerde John Deere mobiele RTK-signaal kan 
worden overgedragen via JDLink, dus zijn er geen extra modem 
en mobiel dataprogramma nodig. Een echt geïntegreerde 
oplossing.

Connectiviteit voor het hele machinepark 

We beschikken over universele oplossingen om uw volledige 
machine park aan te sluiten – ongeacht het merk. Houd een 
overzicht bij van uw werktuigen, controleer de voortgang van 
de werkzaamheden, bekijk machinelocaties en beschik over de 
belangrijkste informatie van de machine.

Wat u nodig heeft 

De meeste John Deere machines worden af fabriek geleverd 
met ingeschakelde hardware en beschikken al over een 
JDLink-toegang tot 5 jaar. Er zijn universele retrofit-sets 
beschikbaar en abonnementen voor JDLink-toegang of 
JDLink-verbindingsupgrade zijn wereldwijd verkrijgbaar.

Communicatie machinegegevens 

Met JDLink kunt u eenvoudig verschillende 
machineinstellingen met uw bestuurders beoordelen en 
optimaliseren evenals prestatiegegevens van uw machines 
in uw machinepark benchmarken. Deze waardevolle inzichten 
stellen u in staat gebruik te maken van de geïnstalleerde 
machinecapaciteit en topprestaties te leveren.

Communicatie tussen machine en machine 

Als u met meerdere machines in één perceel werkt, kunnen 
dekkingskaarten en geleidingslijnen worden gedeeld via het 
ingebouwde JDLink systeem in de machine. Dit zorgt ervoor 
dat uw werkzaamheden nauwkeuriger verlopen, dat uw 
documentatie naadloos is en dat uw machines beter presteren.
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INTERNE CONNECTIVITEIT 
– U BENT BETER 
VERBONDEN

John Deere gelooft in het vestigen van nieuwe standaarden op het gebied van 
automatisering in de landbouw – omdat wij geloven dat dit een ongelooflijk 
potentieel biedt voor het verbeteren van de productiviteit, het besparen van 
waardevolle tijd en verlagen van de kosten. 

Bij alle connectiviteitspakketten wordt gratis tot 5 jaar JDLink geleverd, waardoor 
dienstverlening op afstand mogelijk wordt die u de best mogelijke bedrijfszekerheid 
en prestaties van uw machine levert. Daarnaast hebben we verschillende andere 
innovatieve, waardetoevoegende technologieën geïdentificeerd en geïntegreerd in 
de individuele connectiviteitspakketten, naast op maat gemaakte FarmSight-services.

Verbonden met StarFire satellieten 

AutoTrac heeft onberispelijk bewezen 
dat het van een enorme toegevoegde 
waarde is voor landbouwwerkzaamhe-
den. De nieuwe StarFire 6000-ontvan-
ger maakt deze geweldige oplossing  
nu nog beter.

Verbonden met werktuigen 

Met automatisering van 
trekkerwerktuigen kunt u de prestatie 
van de machine verbeteren en 
nauwkeurigere werkresultaten en het 
comfort van de bestuurder vergroten.

Verbonden met het kantoor 

Als onderdeel van het 
connectiviteitspakket worden alle 
machines verbonden met het 
John Deere Operations Center, waarbij 
u wordt meegenomen naar de wereld 
van modern landbouw bedrijven. Tevens 
wordt u voorzien van een hele reeks 
toepassingen op het gebied van 
precisielandbouw.
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ConnectedSprayer 

Maak gebruik van Section Control om instellingen te kiezen zoals minimale overlap 
voor een maximale spuitnauwkeurigheid, of percentage overlap voor de grootste 
flexibiliteit. Deel de displaygegevens eenvoudig in het Operations Center met klanten 
en adviseurs. AutoTrac-geleiding bestuurt uw veldspuit betrouwbaar overdag of ‘s 
nachts of op heuvelachtig terrein, terwijl er maximale prestaties worden geleverd 
met het spuiten.

ConnectedCombine 

Verbeter uw oogstprestaties bij alle gewasomstandigheden! Verminder 
overlappingen met AutoTrac automatische besturing en vergroot de 
oogstproductiviteit. Maak gebruik van Interactive Combine Adjust (ICA) om 
prioriteiten zoals voorkoming van gewasverlies of stroschade in te stellen en laat uw 
dealer de instellingen van uw maaidorser in realtime controleren met Remote Display 
Access. Door een druk op de knop kan locatie-specifieke opbrengstdocumentatie 
automatisch naar uw Operations Center worden teruggestuurd en worden gedeeld 
met uw klanten, direct nadat het perceel is afgerond.

ConnectedTractor 

Profiteer van het 4600 CommandCenter met AutoTrac, Section Control, 
Documentatie, Draadloze gegevensoverdracht met het John Deere Operations Center 
en dienstverlening op afstand. Bovendien bevat het pakket automatisering van 
trekkerwerktuigen voor meer consistente werkresultaten, prestatie en comfort voor 
de bestuurder.

ConnectedSPFH 

Verhoog de bedrijfszekerheid van uw zelfrijdende veldhakselaar met diagnoses 
van de dealer op afstand en meer voordelen van het connectiviteitspakket! Ervaar 
toonaangevende oogstketenlogistiek en documenteer opbrengst, vochtige of droge 
stof, eiwitten, zetmeel en vezelgehalte (NDF/ADF) onderweg.*

* Indien uitgerust met inhoudsstoffenactivatie

Vraag uw dealer om meer informatie over de volledige mogelijkheden 
van het connectiviteitspakket dat voor u geschikt is.

Verbonden met uw bestuurders 

Vanaf de MY17 veldhakselaars maken de MyJobs en 
MyJobsManager mobiele app nu deel uit van het 
connectiviteitspakket voor de veldhakselaar om u in  
staat te stellen het werkorderbeheer te benchmarken.

Verbonden met uw dealer 

Met een FarmSight service-overeenkomst met uw dealer, 
koopt u niet alleen een technologie-oplossing maar ook 
uitgebreide ondersteuning voor uw werkzaamheden: 
Ontvang professionele training en productondersteuning, 
evenals feedback met betrekking tot de prestaties van uw 
machine van uw plaatselijke John Deere dealer om de 
prestaties en bedrijfszekerheid van uw machine te 
maximaliseren. 
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WINST DOOR INZICHT: 
JOHN DEERE FARMSIGHT

John Deere FarmSight geeft u een dieper inzicht in uw bedrijf, wat eerder niet 
mogelijk was. Individuele bewaking op afstand van machines maakt preventief 
onderhoud, geoptimaliseerd brandstofverbruik en prestaties mogelijk, en biedt 
u nieuwe, meer gedetailleerde agronomische informatie voor een betere 
besluitvorming. Met kant-en-klare FarmSight-overeenkomsten, beschikt uw 
John Deere dealer over een dienstverlening welke u informeert over machine 
optimalisatie en inzetbaarheid, om uw bedrijf te runnen zoals het in de 21ste eeuw.

Machinepark van de klant 

Onze technologieoplossingen 

Dealer-services 

 

John Deere FarmSight

 

+ 

+ 

 

= 

PRO ACTIEF

MyJohnDeere.com-account 
installatie en training

JDLink installatie en web site 
training gebruiker

Installatie AutoTrac

VOORSEIZOEN

DIENSTVERLENING

Controles van 
conditie van machines op afstand

Telefonische ondersteuning

Installatie op afstand 
ondersteuning met RDA

Service onderhoudsmeldingen

IN HET SEIZOEN

SERVICE 

Trekker Expert Check

Beoordeling klantervaring

NASEIZOEN

Vraag uw John Deere dealer voor details en voordelen van een FarmSight overeenkomst
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Logistiek 

Volg een hoofdmachine gedurende de dag of maak gebruikt van uitgebreide 
logistieke hulpmiddelen om de efficiëntie van een volledig machinepark te 
controleren. Navigeer nieuwe bestuurders eenvoudig naar een correct ingangspunt 
van een perceel, waarbij omwegen en obstakels op de weg worden vermeden. De 
nieuwe logistieke hulpmiddelen stellen u in staat om 2-3 hectare meer per dag te 
oogsten, waarbij tijd en veel telefoongesprekken worden uitgespaard.

Prestaties 

Bespaar op de exploitatiekosten van uw trekker door het controleren van de 
belangrijkste prestatie-indicatoren zoals brandstofverbruik en correct ballasteren 
met JDLink telematica. Optimaliseer uw maaidorser met realtime machinegegevens 
en stel de juiste drempelwaarde-instellingen in, of controleer de motorbelasting van 
uw zelfrijdende veldhakselaar met JDLink telematica om het brandstofverbruik te 
verminderen.

Bedrijfszekerheid 

Verhoog de bedrijfszekerheid terwijl de stilstandtijd bij service wordt 
geminimaliseerd! Als uw trekker het in het veld begeeft belt u gewoon uw dealer.  
Hij identificeert de hoofdoorzaak van het probleem met JDLink en informeert een 
monteur in de buurt, die vervolgens goed voorbereid bij uw machine aankomt om  
het defecte onderdeel te repareren. Reduceer uren in minuten!

Agronomie 

Met het intuïtieve online portal “Operations Center” en “Wireless Data Transfer” 
is het nog nooit zo eenvoudig geweest om bedrijfsgegevens van een aangesloten 
machine om te zetten in een geïnformeerde zakelijke beslissing. Bekijk, analyseer en 
vergelijk gegevens zoals opbrengstkaarten van eerdere seizoenen en profiteer van 
een volledige gewasgeschiedenis.

Kristian Luge, Duitsland 

“In een recent voorbeeld had een 7280R-trekker last van een 
onverklaarbaar koelvloeistoflek. Dankzij de combinatie van 
eersteklas service, gegevensoverdracht van JDLink en nauw 
contact met John Deere was de oorzaak van het lek snel 
gevonden. De klant was niet alleen onder de indruk van de 
professionele service, maar bespaarde ook nog eens een 
aanzienlijke som geld.”

John Deere FarmSight, de unieke combinatie van machines, intelligente technologieën en 
speciale serviceovereenkomsten van uw plaatselijke John Deere dealer:



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. U kunt dus op hen rekenen zoals u op ons kunt 
rekenen. Na meer dan 175 jaar in de landbouwmachinesector 
weten we het zeker: samen zijn we beter.

DE TOEKOMST IS GROEN

“Neem het krediet voor de aankoop van het beste” 
John Deere Financial – Een reeks financiële opties die net zo krachtig zijn als onze producten. Neem contact op met uw John Deere dealer voor een uitgebreid gamma van financiële 
opties die passen bij de specifieke behoeften van uw bedrijf. Niet beschikbaar in alle landen, raadpleeg uw plaatselijke dealer voor meer informatie. 

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. JohnDeere.com YY
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