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Sinds John Deere het eerste systeem om de oogst in kaart 
te brengen en hulp te automatiseren heeft ontworpen, 
hebben onze toonaangevende agrarische beheeroplossingen 
traditionele landbouwmethoden continu gerevolutioneerd. 
Ontvangers en schermen van John Deere bieden de 
hardware-infrastructuur om optimaal gebruik te kunnen 
maken van moderne landbouwmethoden en uw bedrijf voor 
te bereiden op meer succes. We doen geen concessies aan 
onze essentiële onderdelen omdat we goed begrijpen hoe 
essentieel nauwkeurigheid en systeembetrouwbaarheid zijn 
voor uw bedrijf. Daarom krijgt u bij ons al veel functies gratis 
in het basispakket terwijl die bij anderen meer kosten of niet 
verkrijgbaar zijn. Dankzij ons brede assortiment aan 
aanvullende functies kunt u uw systeem verbeteren met 
de meest geavanceerde oplossingen om het perfect aan 
te laten sluiten op uw huidige agrarische behoeften. 
Als u voor onze oplossingen kiest bent u er zeker van dat 
u toonaangevende productprestaties ervaart.

ONTVANGERS EN 
SCHERMEN
 
Wilt u uw machineproductiviteit, gewasopbrengst 
en -kwaliteit sterk verbeteren en tegelijkertijd de 
bedrijfskosten verminderen en het comfort voor 
de gebruiker verbeteren? U kunt beginnen bij 
onze ontvangers en schermen.
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M E E R  C O M F O R T, 
M E E R 

P R O D U C T I V I T E I T
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zyx

Overal betrouwbaar: 
de terreincompensatiemodule 
(TCM) 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.

H E R H A A L B A A R H E I D 
I N  H E T  S E I Z O E N 
 
Veranderingen van geleidingslijnen 
behoren tot het verleden. SF3 kan een 
herhaalbaarheid van 9 maanden binnen 
het seizoen bieden. Dus u kunt van 
dezelfde geleidingslijn gebruikmaken 
voor meerdere passages gedurende 
het groeiseizoen. Dit maakt een 
nauwkeurige plaatsing van zaad en 
voedingsstoffen mogelijk zonder van 
lijnen af te hoeven wijken of grenzen 
te verleggen.

M E E R VO U D I G E  S TA R F I R E 
T R AC K I N G 
 
De StarFire 6000-ontvanger volgt tot 
3 correctiesignaalsatellieten parallel – 
zo wordt het beste correctiesignaal 
en de beste dekking van het signaal 
aangeboden, drie keer beter dan bij de 
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.

D E  S TA R F I R E 
6 0 0 0 - O N T VA N G E R 
 
Toegang tot oplossingen voor 
precisielandbouw van John Deere begint 
met de nieuwe StarFire 6000-ontvanger. 
Het bevat een nieuw dynamisch design, 
diefstalbeveiligingsbeugel, beter 
onderhoudsgemak en, wat het 
belangrijkste is, een uitgebreid 
signaalbereik. Zo bent u sneller klaar 
voor het werk in het veld en krijgt u een 
hogere nauwkeurigheid en zelfs een 
betere signaalstabiliteit.

KRIJG UW BEDRIJF OP KOERS
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VA N A F 
€  5 6 / M A A N D *G R AT I S

NIEUW
B E V E I L I G I N G S P I N C O D E

Prijzen kunnen veranderen, alleen bij deelnemende John Deere-dealers  
 
* € 250 (1 maand), € 500 (3 maanden), € 850 (1 jaar), 

€ 1500 (2 jaar), € 2000 (3 jaar)

E E N  H E E L  N I E U W  N I V E AU : 
S F 3 - S I G N A A L 
 
Grotere nauwkeurigheid. Ideaal voor zaaien 
en planten: 
 

 – ± 3 cm nauwkeurigheid tussen 
werkgangen 

 – Volledige nauwkeurigheid in minder 
dan 30 minuten 

 – Herhaalbaarheid van 9 maanden 
binnen het seizoen 

 – Flexibele licentieperioden 
 – Eenvoudig upgraden

V E R B E T E R D  S F 1- S I G N A A L 
 
Het perfecte uitgangspunt voor 
grondbewerking, werkzaamheden op grasland 
en oogsten: 
 

 – ± 15 cm nauwkeurigheid tussen 
werkgangen 

 – Meervoudige StarFire Tracking 
 – Geen licentiekosten 
 – Terreincompensatiemodule (TCM) 

in basismodel 
 – GLONASS in basismodel

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

± 15 cm

Het nieuwe SF3-signaal +/- 3 cm nauwkeurigheid 
van de werkgangaansluitingen en 9 maanden 
herhaalbaarheid in het seizoen. Nog beter: de 
intrektijd 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 de kwaliteit.

9 maanden 
herhaalbaarheid

± 3 cm
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+/- 
2,5 CM

H E R H A A L B A R E 
N AU W K E U R I G H E I D 

T U S S E N 
W E R KG A N G E N

ConcurrentieJohn Deere

EGNOS 
+/- 40 cm

SF1 
+/- 15 cm

SF3 
+/- 3 cm

RTK 
+/- 2,5 cm

14 dagen5/20 minuten

Gratis

RTK Extend

Signaalstabiliteit met verbeterde RTK Extend

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 beheerd netwerk. Dit controleert de 
constellatie van de GPS-/GLONASS-satellieten 
en draagt voortdurend de hoog nauwkeurige 
+/- 2,5 cm horizontale werkgangaansluitingen 
over aan de StarFire-ontvanger op het met RTK-
uitgeruste voertuig. Een geweldige oplossing, 
zeker als u werkt op een groot open veld met 
het basisstation duidelijk in zicht.

H E R H A A L B A A R H E I D  O P  D E  L A N G E  T E R M I J N 
<  1  M I N  I N T R E K T I J D 
 
Met RTK hoeft u de grenzen van het veld maar één keer vast te leggen. 
Als u deze herhaalbaarheid nodig heeft voor bijv. Section Control wilt 
u niet elk jaar terugkomen om de grenzen opnieuw vast te leggen. 
U bespaart iedere dag tijd: volledige RTK-nauwkeurigheid is altijd 
beschikbaar vanaf de start. Het kost minder dan 1 minuut! 
 
U N I E K :  1 4  DAG E N  R T K  E X T E N D 
 
Als Starfire 6000 RTK-klant ontvangt u tot 14 dagen RTK Extend gratis. 
Als uw zichtlijn tot 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.

ULTIEME 
NAUWKEURIGHEID EN 
HERHAALBAARHEID: RTK 
 
Als u zich bezighoudt met hoge precisielandbouw, 
is RTK nog steeds de beste oplossing als het aankomt 
op nauwkeurigheid, herhaalbaarheid en intrektijd. 
RTK elimineert elke mogelijkheid van afwijking van het 
Global Navigation Satellite System en biedt u een unieke 
nauwkeurigheid van +/- 2,5 cm tussen werkgangen.
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Gebruiker 1

RTK-basisstation

Server

RTK-basisstation

RTK-basisstation

Gebruiker 2

MobielMobiel

J O H N  D E E R E  M O B I L E  R T K  S I G N A L 
 
Ontdek de meest geïntegreerde, geavanceerde en efficiënte 
manier om RTK te gebruiken. Het nieuwe Mobile RTK Signal 
van John Deere is niet alleen compatibel met ons RTK 4G LTE-
modem, maar kan ook ontvangen worden via het JDLink-
systeem dat ingebouwd is in onze machines. Zo heeft u geen 
aparte modemhardware, extra databundels (simkaart) of een 
mobiel RTK Access-licentie nodig. Ons Mobile RTK Signal is 
een van de meest geavanceerde signalen op de markt en 
levert hoge nauwkeurigheid, naadloos roamen tussen 
basisstations en correctiesignaalstabiliteit. Mocht er een 
probleem ontstaan dan is uw plaatselijke dealer het enige 
contactpunt dat u nodig heeft voor de volledige oplossing, 
aangezien deze direct toegang heeft tot geavanceerde 
diagnosehulpmiddelen en een team van ervaren John Deere-
specialisten beschikbaar heeft.

M O B I L E  R T K  M O D E M  4 G  LT E 
 
Er wordt een mobiel RTK-correctiesignaal overgedragen 
via mobiele technologie, wat zorgt voor herhaalbare 
nauwkeurigheid, zelfs in verspreid liggende velden en op 
heuvelachtig terrein. Het Mobile RTK Modem 4G LTE is 
volledig geïntegreerd en kan worden bevestigd aan de 
StarFire-ontvanger. Twee hoogwaardige antennes die 
gemonteerd zijn op het dak van de cabine zorgen voor 
optimale ontvangst en signaalstabiliteit. Naast 4G LTE 
ondersteunt het ook 3G en 2G als noodoplossingen. Kies een 
compatibele simkaart en Mobile RTK -correctieprovider 
die optimaal aansluiten op uw plaatselijke omstandigheden. 
Dit modem kan tegelijkertijd gebruikt worden als WLAN-
hotspot voor uw mobiele apparaten.
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NIEUW
O P T I E  U I T G E B R E I D E 

M O N I T O R  V I E R D E 
G E N E R AT I E

*JDLink Connect vereist

SCHERMEN ZOALS 
U ZE WILT 
 
We bieden een volledig assortiment aan geïntegreerde en universele 
schermen om te voldoen aan uw individuele behoeften. Onze schermen 
van de vierde generatie hebben twee dingen gemeen: precies dezelfde, 
eenvoudig te gebruiken en geweldig intuïtieve interface en volledig 
gecertificeerde ISOBUS AEF-compatibiliteit. We zijn toegewijd aan 
compatibiliteit met meerdere merken en we willen het voor bestuurders 
gemakkelijk maken om tussen apparaten te wisselen. 
 
Alle schermen van de vierde generatie hebben een veegfunctionaliteit met 
werkpagina's, net als op een tablet. De gebruikersinterface is volledig 
aanpasbaar, zodat u de lay-out van het scherm in kunt stellen zoals u  
dat wilt. Bovendien hebben de schermen hulpfuncties. Met Remote Display 
Access is professionele ondersteuning slechts een klik verwijderd. 
Alle schermen van de vierde generatie worden geleverd met documentatie, 
gratis toepassing voor variabele dosering en functie voor draadloze 
gegevensoverdracht*. 
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U I T G E B R E I D E  M O N I T O R 
 
De nieuwe uitgebreide monitor van de vierde generatie 
verdubbelt het schermoppervlak, zodat u meer functies 
tegelijkertijd kunt controleren en aansturen. U kunt 
bijvoorbeeld de functies voor voertuigbesturing zien 
op uw hoofdscherm en Precision Ag-toepassingen op 
de uitgebreide monitor. Functionaliteit is eenvoudig 
van de ene naar de andere monitor te verplaatsen voor 
ultieme flexibiliteit en aanpasbaarheid.

4 6 0 0  C O M M A N D C E N T E R 
 
Het optionele 4600 CommandCenter bevat een touchscreen 
van 25,4 cm (10"), vier video-ingangen, de mogelijkheid 
verbinding te maken met de uitgebreide monitor en meerdere 
opties voor software-upgrades van geavanceerde 
toepassingen voor precisielandbouw.

4 2 0 0  C O M M A N D C E N T E R 
 
Het 4200 CommandCenter is het scherm dat bij het 
basispakket van alle trekkers van de series 6R tot 9R zit. 
Het touchscreen van 21,3 cm (8,4") is 20% groter en heeft 
een video-ingang. Documentatie, functie voor variabele 
dosering en volledige ISOBUS AEF-certificering worden 
standaard meegeleverd. Met Remote Display Access heeft 
u externe ondersteuning na één klik en met draadloze 
gegevensoverdracht kunt u de instellingen van uw 
scherm en documentatiegegevens delen met het 
John Deere Operations Center.

KRACHTIGE GEÏNTEGREERDE SCHERMEN
 
Onze geïntegreerde CommandCenter-schermen van de 
vierde generatie zijn eenvoudig en intuïtief in gebruik, met de 
veegfuncties van een tablet, contextgebaseerde hulp op het 
scherm en volledig aanpasbare gebruikersinterface.
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NIEUW
B E V E I L I G I N G S P I N C O D E *

 *Voor universele displays van de vierde generatie 
**Remote Display Access

4 6 4 0  U N I V E R S E E L 
S C H E R M
 
Het 4640 universele scherm heeft 
een touchscreen van 26,4 cm (10") 
en vier video-ingangen, evenals 
het geïntegreerde 4600 
CommandCenter-scherm. 
Het scherm is uitgerust met 
functionaliteit en voorbereiding 
voor alle geavanceerde Precision 
Ag-functies.

G R E E N S TA R  3 
26 3 0 - S C H E R M
 
Het GreenStar 3 2630-kleurenscherm 
biedt bewaking en controle over alle 
Agricultural Management Solutions-
functies met een robuust, helder 
touchscreen van 26 cm met 
geavanceerde ISOBUS-
functionaliteit.

4 2 4 0  U N I V E R S E E L 
S C H E R M
 
Het scherm heeft dezelfde grootte 
en functionaliteit als het 
geïntegreerde 4200 
CommandCenter, maar in een 
draagbare uitvoering die water- en 
stofbestendig is. Documentatie en 
toepassing voor variabele dosering 
zijn standaard meegeleverd en de 
display is klaar voor RDA** en 
draadloze gegevensoverdracht.

DRAAGBARE FLEXIBILITEIT 
 
Als u een gemengd wagenpark heeft kunt u deze 
draagbare familieleden van onze geïntegreerde 
CommandCenter-schermen van de vierde generatie 
wel gebruiken. Documentatie, toepassing voor variabele 
dosering en draadloze gegevensoverdracht zijn gratis 
functies bij alle schermen van de vierde generatie.
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B E T E R E 
L A N D B O U W

P R E C I S I O N  AG 
L O O N T

U kunt het geïntegreerde CommandCenter-scherm van de vierde generatie of de 
universele schermen eenvoudig bijwerken naar de Premium- of Ultimate-activering om 
alle geavanceerde functies die nodig zijn voor moderne landbouw te verkrijgen.

 UT 
 TECU 
 AUX-N 
 TC-BAS 
 TC-GEO 
 TC-SC

*AEF = Agriculture Industry Electronics Foundation, website: www. aef-online. org

4200 COMMAND 
CENTER

4600 COMMAND 
CENTER

4240 UNIVERSEEL 
SCHERM

4640 UNIVERSEEL 
SCHERM

Universal 
Terminal (UT)

▪ ▪ ▪ ▪

Section Control 
(TC-SC)

▪ ▪ ▪ ▪

Documentatie 
(TC-Bas)

▪ ▪ ▪ ▪

Documentatie 
(TC-GEO)

▪ ▪ ▪ ▪

Joystick 
(AUX-N)

▪ ▪ ▪ ▪

A E F *- G E C E R T I F I C E E R D E  I S O B U S - C A PAC I T E I T E N  VA N  D E 
J O H N  D E E R E- S C H E R M E N

Beschikbare activeringen voor 4600 
CommandCenter en 4640 universeel scherm: 
 

 – Gen4 AutoTrac-activering 
 

 – Gen4 Premium-activering 
+ Section Control 
+ DataSync 
+ ISOBUS-documentatie (TC-GEO) 
+ AutoTrac RowSense 
+ AutoTrac Vision 

 
 – Gen4 Ultimate-activering 

+ AutoTrac Turn-automatisering 
+ AutoTrac werktuigbesturing, passief 
+ Gegevensoverdracht in velden

Beschikbare activeringen voor 4200 
CommandCenter en 4240 universeel scherm: 
 

 – Gen4 AutoTrac-activering 
 

 – Gen4 Premium-activering 
+ Section Control 
+ DataSync 
+ ISOBUS-documentatie (TC-GEO)

ACTIVERINGSOPTIES 
 
Als uw landbouwmethoden en -behoeften na verloop van tijd 
veranderen en geavanceerde functionaliteit vereisen, bieden 
onze activeringsopties een oplossing voor u.
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 *Uit ‘Lohnunternehmen’ 1/2010 
**Uit ‘Landtechnik’ 6/2006

U W  S L E U T E L  T O T  E E N  H O G E R E  P R O D U C T I V I T E I T 
 
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. 
 
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 productiviteitsstijgingen van maximaal 14%** verwachten. Omdat precisie 
gegarandeerd is kunnen taken sneller worden uitgevoerd, zelfs bij slecht 
zicht, 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 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.

STUURSYSTEEM EN 
MACHINE-AUTOMATISERING
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P R O D U C T I V I T E I T 
S T I J G T  M E T 
M A X I M A A L

14%**
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D E L E N  VA N 
J O H N  D E E R E 

E X P E R T I S E

 
U zult genieten van hoe de 
nieuwe AutoTrac Universal 
300-stuurset het rijspoor 
veel sneller vindt, minder 
geluid maakt en een meer 
geïntegreerd ontwerp heeft.

AUTOTRAC UNIVERSAL 300 
 

AUTOMATISCHE BESTURING VOOR GEMENGDE 
MACHINEPARKEN

Onze beproefde stuursysteemoplossing voor meerdere merken past op meer dan 
600 verschillende machines, van oudere John Deere modellen tot andere merken. 
De ATU 300-eenheid kan gemakkelijk in minder dan 30 minuten worden verplaatst 
naar een andere machine. De eenheid is niet alleen eenvoudig te installeren en 
te gebruiken, maar ook zeer robuust, betrouwbaar en nu zelfs goedgekeurd voor 
trekkers zonder cabine. De ATU 300 maakt snelheden vanaf slechts 0,5 km/u 
mogelijk, langzamer rijden dan andere universele systemen. 

U W  VO O R D E E L 
 

 – Premium John Deere-besturing 
in gemengde machineparken 

 – Benchmark binnen 30 minuten 
te verplaatsen tussen machines 

 – Minimale snelheid van slechts 
0,5 km/u 

 – Water- en stofbestendig 
 – Sneller vinden van het volgende 

rijspoor
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AUTOTRAC CONTROLLER 
 

PRECISIEBESTURING VOOR GEMENGDE 
MACHINEPARKEN

Oudere John Deere machines en machines van andere fabrikanten kunnen ook 
profiteren van het volledige potentieel van de John Deere stuursystemen. 
U hoeft alleen maar AutoTrac Controller te installeren en u kunt het volgende 
rijspoor zeer snel vinden. En u krijgt hetzelfde stuurgemak dan dat u krijgt bij 
de nieuwste 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 

U W  VO O R D E E L 
 

 – Maakt geïntegreerde hoge 
precisiebesturing mogelijk voor 
gemengde machineparken 

 – Behoudt oorspronkelijke 
ontwerp voor stuur en cabine 

 – Compatibel met John Deere 
actieve werktuigbesturing
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 *Uit ‘lohnunternehmen’ 1/2010
**Uit ‘landtechnik’ 6/2006

AUTOTRAC
GEEF UW PRODUCTIVITEIT EEN EXTRA IMPULS

U W  VO O R D E E L

 – Minder stress voor de bestuurder
 – Minder werkgangen vanwege 

verminderde overlappingen en 
overslagen

 – Tot 8%* minder bedrijfskosten
 – Tot 14%** hogere productiviteit
 – Langere werkdagen in situaties met 

weinig zicht
 – Minder bodemverdichting
 – Werkt met snelheden vanaf 0,1 km/u 

bij 6R-trekkers

P R E C I S I E  VA N A F  H E T  B E G I N

AutoTrac geeft uw productiviteit een extra impuls, zorgt tegelijkertijd voor lagere 
operationele kosten voor brandstof, mest en chemicaliën en voegt heel veel comfort 
toe. Zelfs in uitdagende omstandigheden, zoals bij weinig zicht (bijv. 's nachts, stof 
of mist) of heuvels, wordt uw veld altijd bewerkt met foutloze nauwkeurigheid om de 
ideale afstand tussen gewassen te garanderen. Zodra u de voordelen van AutoTrac 
heeft ervaren, wilt u nooit meer terug!

AU T O T R AC  N U  V E R B O N D E N

U kunt uw AutoTrac instellingsgegevens, zoals compensaties van machines en 
werktuigen, grenzen en geleidingslijnen veilig opslaan, er back-ups van maken 
en ze bewaren in het John Deere Operations Center.
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AU T O T R AC  T U R N -
AU T O M AT I S E R I N G

 
Autotrac turn-automatisering 
op schermen van de vierde 
generatie wordt nu geleverd 
met een nieuwe intuïtieve 
gebruikersinterface die 
eenvoudig in te stellen is.

AUTOTRAC TURN-
AUTOMATISERING 
 

INDRUKWEKKENDE, PERFECTE KOPAKKERS

AutoTrac Turn-automatisering op trekkers uit de series 6R tot 9R 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 
dalen van de werktuigen voor en achter. Perfect keren op de kopakker – 
met elke bestuurder en onder alle omstandigheden.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Minder overslagen en 
overlappingen op de kopakker 

 – Lagere bedrijfskosten 
voor meststoffen, 
gewasbeschermingsmiddelen 
en brandstof 

 – Perfect consistente groei 
en gezondheid van gewassen 
op de kopakker 

 – Minimale bodemverdichting 
op kopakkers 

 – Meer comfort, minder stress 
voor de bestuurder
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N U  VO O R  M E E R 
M AC H I N E S

 
AutoTrac Vision is ook 
beschikbaar voor 6R- en 
6M-trekkers en voor R4040i/
R4050i-spuiten.

De hoge resolutie camera 
die voorop gemonteerd is 
ziet alles.

Er zijn diverse combinatiemogelijkheden: 
zelfrijdende spuiten kunnen worden uitgerust 
om of alleen van AutoTrac Vision of alleen van 
AutoTrac RowSense of van beide gebruik te 
maken. Dit is afhankelijk van het gewenste 
programmavenster.

AUTOTRAC VISION 
 

REKEN AF MET GEWASSCHADE

U W  VO O R D E E L 
 

 – Profiteer van geautomatiseerde 
besturing, zelfs op velden die zonder 
geleidingssysteem zijn geplant 

 – Verminderde gewasschade 
 – Werksnelheden tot 30 km/u 
 – Bewerk 20% meer hectares per dag

AutoTrac Vision maakt gebruik van een aan de voorzijde gemonteerde camera om maïs, 
sojabonen en katoen van tenminste 10 tot 15 cm hoogte te zien. Dit werkt ook bij 
sporen in kleine graansoorten. Dit houdt de wielen van het voertuig in het midden van 
elke rij en vermindert opbrengst rovende schade op velden die zonder geautomatiseerd 
besturingssysteem geplant zijn of waarvoor geen geleidingslijnen beschikbaar zijn.
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U W  VO O R D E E L 
 

 – Goedkoop alternatief voor 
chemische onkruidbestrijding, 
snelle onkruidbestrijding tot 
16 km/u 

 – Minimale bodemverdichting 
vanwege verminderd gewicht 
voertuig 

 – Flexibiliteit om automatische 
begeleiding in handmatig 
bezaaide velden te gebruiken 

 – Volledige automatisering 
van sturen en snelheid voor 
maximale productiviteit 
en maximaal comfort voor 
bestuurder

GEÏNTEGREERDE ACTIEVE 
WERKTUIGBESTURING 
VOOR TREKKERS
GEAUTOMATISEERDE ONKRUIDBESTRIJDING 
OP HOGE SNELHEID

De geïntegreerde actieve werktuigbesturing voor trekkers is een oplossing die 
geautomatiseerde onkruidbestrijding in bepaalde rijen gewassen op hoge snelheid van 
maximaal 16 km/u mogelijk maakt. Vanwege milieuregels die steeds strenger worden en 
de groeiende weerbaarheid van onkruid, is dit een oplossing die zowel milieutechnische 
als grote economische voordelen biedt. De bestuurder kan een grens voor snelheid en 
nauwkeurigheid instellen, maar het systeem zal de snelheid van de trekker automatisch 
aanpassen om altijd de perfecte afstand tot gewassen te bewaren in verschillende 
omstandigheden. 
 
Dankzij de combinatie van AutoTrac en AutoTrac Vision, een begeleidingsoplossing met 
camera's, kan het systeem ook gebruikt worden op velden die bezaaid zijn met handmatige 
besturing. De aanbouwdelen aan de zijkant worden bestuurd met een speciale hydraulische 
cilinder bij de onderste koppelingen. Dit bespaart niet alleen de kosten van dure frames voor 
de zijkant, maar zorgt ook voor minder bodemverdichting en maakt een meer nauwkeurige 
besturing van het werktuig mogelijk.
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AUTOTRAC 
WERKTUIGBESTURING, 
PASSIEF 
 

AUTOMATISCH COMPENSEREN VOOR AFWIJKINGEN 
VAN WERKTUIGEN

AutoTrac Implement Guidance – Passief levert meerwaarde ten opzichte van de 
enkelvoudige AutoTrac-oplossing: op ongelijk terrein en op heuvels kan het gewicht 
van uw getrokken werktuig een afwijking veroorzaken. Dit leidt tot onbewerkingen en 
overlappingen die afdoen aan de kwaliteit van het werk. Nu kunt u de hoogst mogelijke 
precisie bij al uw zaai-, plant- en grondbewerkingsactiviteiten ervaren, op ieder terrein. 
 
Een tweede StarFire-ontvanger die geïnstalleerd is op het werktuig geeft de exacte positie 
van het werktuig door aan het AutoTrac-systeem van de trekker. De trekker past zijn pad 
vervolgens aan om te compenseren voor de afwijking van het werktuig om een perfect 
resultaat tussen werkgangen te krijgen.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Perfecte nauwkeurigheid tussen 
paden in heuvelachtig terrein 
met getrokken werktuigen

 – Minder stress voor de 
bestuurder 

 – Gelijkmatige plaatsing van 
zaden waardoor consistentere 
gewasgroei
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i S T E E R

 
Met iSteer Plough op ploegen 
met variabele werkbreedte-
instelling kunnen volledig 
rechte voren worden bereikt. 
iSteer maakt het nu ook 
mogelijk om velden met 
kromme sporen te ploegen.

AUTOTRAC 
WERKTUIGBESTURING, 
ACTIEF 
 

VOOR ULTIEME PRECISIE

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-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-ontvangers 
correctiesignalen te laten delen in toepassingen voor twee ontvangers, 
wat de voordelen levert die het hoogste signaalniveau biedt.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Trekker en werktuig worden 
op hetzelfde spoor gehouden 

 – Perfect uitgelijnde sporen 
en plantafstand 

 – Geen gewasschade 
 – Geen beschadiging van 

irrigatiepijpen of druppellinten 
 – Perfect rechte voren en egale 

zaaibedden
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U W  VO O R D E E L

 – Rekent af met verspilling tijdens lossen
 – Gemakkelijk lossen tijdens het rijden om 

de productiviteit te maximaliseren
 – Lossen met voorrang
 – Minder stress voor de bestuurder
 – Vergemakkelijkt de coördinatie van twee 

of meer machines in één veld
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G E E N 
V E R S P I L L I N G

 
Perfect gesynchroniseerde 
efficiëntie tussen 
verschillende hulpbronnen 
in het veld, geen verspilling, 
meer productiviteit.

MachineSync maakt synchroniseren van snelheid en sturen 
op GPS-basis 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. 
 
Bovendien biedt het belangrijke logistieke informatie zoals 
het vulniveau van de graantank en de positie van de 
maaidorser. Chauffeurs kunnen weloverwogen beslissingen 
nemen over de beste route naar hun volgende bestemming.

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 scherm. 

MACHINESYNC 
 

GECOÖRDINEERD WERK
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H E T  VO L L E D I G E 
P L A ATJ E

 
Alles zien wat op uw velden 
gebeurt en de informatie 
gebruiken om sneller betere 
keuzes te maken, hulpbronnen 
te besparen en efficiëntie te 
verhogen.

GEGEVENSOVERDRACHT IN 
HET VELD 
 

MEER WETEN, BETER LANDBOUWEN

Met In-Field Data Sharing kunt u dekkingskaarten en kaarten van wat toegepast is 
zien van machines die op hetzelfde moment in hetzelfde veld werken. Op deze manier 
kunt u dekking over het volledige veld garanderen met meerdere machines, zelfs 
in omstandigheden met slecht licht of veel stof, terwijl u overmatige toepassing 
voorkomt, nauwkeurigere documentatiegegevens verkrijgt en uw bedrijfskosten drukt. 
Men zegt wel eens dat kennis macht is; wij weten dat het in ieder geval winstgevend is.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Deel kaarten en voertuigpositie 
voor optimale efficiëntie 

 – Verminder overlap met gedeelde 
dekkingskaarten 

 – Koppel dekking en 
geleidingslijnen tussen 
machines om eenvoudiger 
in te stellen
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AUTOMATISERING VAN 
TREKKERWERKTUIGEN 
 

PERFECTE RESULTATEN, TELKENS WEER

Tractor Implement Automation beheert de automatische aanpassingen van 
elektronisch geregelde trekkerfuncties. Dit prijswinnende concept zorgt niet alleen 
te allen tijde voor maximale productiviteit en consistente werkresultaten, maar 
vermindert ook vermoeidheid en 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 
 – Krone Fortima, Comprima en Ultima balenpersen 
 – Fliegl mestregistratie 

 
John Deere 400R vastekamer-balenpersen en 900-serie rondebalenpersen hebben niet 
langer een aparte werktuigspecifieke activering van de balenpersautomatisering nodig. 
John Deere F441R, V451R en V461R rondebalenpersen hebben deze functie in de 
basisconfiguratie. Rondebalenpersen uit de 900-serie kunnen eenvoudig door uw 
dealer opgewaardeerd worden (vanaf modeljaar 2012). Alles wat nodig is om er een 
plug & play-oplossing van te maken is de Tractor Implement Automation, die in de 
basisconfiguratie zit met GreenStar en AutoTrac voorbereide 6R-trekkers vanaf het 
jaar 2016.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Vereenvoudigde bediening: 
bijv. één aanraking, één baal 

 – Maximaliseer doorvoer 
 – Hogere productiviteit 
 – Ontspannen werken en minder 

stress voor de bestuurder 
 – Consistente baalkwaliteit, zaai- 

en andere werkresultaten 
 – Verminderd brandstofverbruik
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ACTIVE FILL CONTROL 
 

STRESSVRIJE RUWVOEROOGST 
 
 
Stelt u zich voor hoe veel gemakkelijker alles zou zijn als de pijp van uw 
veldhakselaar automatisch bestuurd kon worden. Als bestuurder kunt u dan 
ontspannen terwijl u zorgt voor optimale vulling en verspilling van gewassen 
tegengaat. U kunt dan geconcentreerd bezig zijn met de algehele bediening 
van de machine en de instellingen voor optimale prestatie. 
 
John Deere Active Fill Control gebruikt een stereocamera om de rotatie en 
klepstand van de pijp automatisch te regelen. Het systeem kan 
transportvoertuigen actief volgen en vanuit de beste locatie op het gewas 
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 kan bovendien de automatische 
pijppositionering aanpassen bij omstandigheden waarin achter gelost wordt, 
bijvoorbeeld wanneer een nieuw veld wordt geopend.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Optimaliseer comfort 
van de bestuurder 

 – Optimaliseer oogstefficiëntie 
 – Zorg ervoor dat zelfs minder 

ervaren bestuurders kunnen 
oogsten met maximale 
productiviteit 

 – Oogst dag en nacht met 
minimaal verlies
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N I E U W 
O P 

M A A I D O R S E R S 
U I T  D E 

S70 0 - S E R I E

 
AutoTrac RowSense is 
nu onderdeel van de 
CommandCenter Premium-
activatie en is nu ook 
compatibel met Geringhoff-
voorzetstukken voor maïs.

AUTOTRAC ROWSENSE 
 

VERBETERDE OOGSTEFFICIËNTIE

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. 
 
Ontworpen voor voor AutoTrac voorbereidde maaidorsers 
en veldhakselaars: deze toonaangevende technologie 
combineert voergegevens die met de rijsensor zijn verzameld 
met satelliet-plaatsgegevens van de StarFire-ontvanger, 
zodat u een hogere productiviteit bereikt. 

U W  VO O R D E E L 
 

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

 – Verbetert de oogstefficiëntie, 
zelfs in zware omstandigheden 

 – Verbetert de kwaliteit van 
de opbrengst 

 – Vermindert stress voor 
de bestuurder
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Dankzij de gegevens van de realtime sensor en de locatiespecifieke 
documentatie krijgt u waardevolle inzichten waarmee u keuzes kunt 
maken op basis van feiten en nauwkeurige voorspellingen kunt doen 
over uw volgende veldtaken. Bovendien bespaart u op het 
allerbelangrijkste: uw tijd. 
 

 – 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 heeft, inclusief landbouwsubsidies, betrouwbare 
gewastraceerbaarheid en juridische vereisten, heeft u 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 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 oplossingen voor precisielandbouw van 
John Deere kunt u uw kosten beter bijhouden, 
waaronder uw uitgaven aan mest, zaad en 
chemicaliën.

OPLOSSINGEN VOOR 
PRECISIELANDBOUW
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MINDER
VERSPILLING

MINDER
PAPIERWERK
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Schermen van de vierde 
generaties ondersteunen de 
regeling van maximaal 255 
afzonderlijke werktuigsecties. 
Het biedt u maximale precisie 
en kostenbesparende 
mogelijkheden.

SECTION CONTROL 
 

GEEN OVERLAPPINGEN EN GEEN 
VERSPILLING MEER

U W  VO O R D E E L 
 

 – Lagere operationele kosten 
 – Minder gewasschade en 

milieubelasting 
 – Gewassen op gelijke afstand en 

consistente groeiomstandigheden 
 – Niet meer spuiten buiten 

perceelsgrenzen

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 
Task Controller Section Control (TC-SC)-voorbereide werktuigen van andere merken. 
 
Door overlappingen en onbewerkingen 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 waar die nodig zijn. 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.
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U W  VO O R D E E L 
 

 – Minder gewasbeschadiging 
 – Niet meer overmatig planten 
 – Lagere operationele kosten 
 – Upgrade oudere werktuigen 

met sectieafsluiting

SECTION CONTROL VOOR 
NIET-ISOBUS-WERKTUIGEN: 
 

MINDER LOSSE KABELS IN DE CABINE

De compacte GreenStar afgifteregelaar zorgt voor afgifteregeling en sectieafsluiting 
van niet-ISOBUS-werktuigen door als interface te fungeren voor uw scherm. 
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.



34

B E K R O O N D E 
T E C H N O L O G I E

 
HarvestLab-technologie heeft 
zich al jaren bewezen in de 
praktijk en wordt regelmatig 
bekroond.

HARVESTLAB 3000 
 

EÉN SENSOR, DRIE TOEPASSINGEN 

De HarvestLab 3000-sensor is ontwikkeld en gepatenteerd door Carl Zeiss en gebruikt 
nabij-infrarood (NIR)-spectroscopie voor het analyseren van diverse bestanddelen in 
geoogste gewassen, silage of gier. In 2009 is de technologie gecertificeerd door de 
Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) voor drogestofanalyse van maïssilage met 
slechts verwaarloosbare afwijkingen tussen 0,67 en 1,85%. We hebben onze kalibraties 
verder verfijnd door door de jaren heen meer monsters van meer soorten gewassen/gier, 
meer verscheidenheid/voersoorten en meer regio's toe te voegen. 
 
De nieuwe hardware van de HarvestLab 3000 weerspiegelt de allernieuwste technieken en 
is gebouwd op basis van miljoenen uren ervaring op het veld. De sensor kan een 12% breder 
golflengtespectrum overwegen voor extra nauwkeurigheid en biedt meer dan 4000 
meetpunten per seconde. Over het algemeen komt dit neer op een miljoen metingen per 
lading. Hierdoor krijgt u niet slechts één willekeurige monsterwaarde, maar statistisch 
duidelijke gegevens tijdens het rijden. Fouten die vaak voorkomen tijdens het handmatig 
verzamelen van monsters worden volledig geëlimineerd. Tot slot worden alle gegevens in 
realtime weergegeven en locatiespecifiek opgeslagen. Hierdoor kunnen bestuurders 
instellingen aanpassen en geautomatiseerde machine-optimalisatie toepassen terwijl ze 
nog op het veld zijn, in plaats van een aantal dagen te wachten op resultaten uit een 
laboratorium.
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GEWASTYPE VOCHTIGE/
DROGE STOF 
(DM)

RUW EIWIT 
(XP)

ZETMEEL RUWE 
VEZELS 
(XF)

NDFOM ADFOM SUIKER 
(XZ)

GROVE AS 
(XA)

Maïs ▪ ▪ ▪ – ▪ ▪ – –

Gras ▪ ▪ – ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Alfalfa ▪ – – – – – – –

Silage van gehele planten ▪ – – – – – – –

De technologie van de HarvestLab 
3000 is gecertificeerd door de 
Deutsche Landwirtschafts-
Gesellschaft (DLG)

GEBRUIK HET BIJ EEN VELDHAKSELAAR

U W  VO O R D E E L 
 

 – Automatische aanpassing van de 
snijlengte op basis van de droge stof 
voor een betere massadichtheid en 
silagekwaliteit 

 – 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

De vochtigheid van gewassen kan in één veld variëren tot 20%. Dit vereist 
verschillende haksellengtes voor de ideale bodemverdichting voor silage zonder 
insluiting van zuurstof. Geïnstalleerd op een John Deere-veldhakselaar maakt de 
HarvestLab 3000 geautomatiseerde aanpassing van de snijlengte mogelijk op 
basis van het gehalte droge stof. Automatische aanpassing van de dosering 
inkuilmiddel om fermentatie te optimaliseren en tot 10% te besparen op 
toevoegingen voor silage. 
 
Naast droge stof kunt u tevens uiterst nauwkeurige uitlezingen in realtime krijgen 
voor ruwe eiwitten, zetmeel, ruwe vezels, NDF, ADF, suiker en ruwe as. Op deze 
manier kunt u geoogste gewassen verkopen of kopen op basis van kwaliteit, 
in plaats van kwantiteit. Door alle locatiespecifieke gegevens te bekijken 
en vergelijken in het John Deere Operations Center kunt u keuzes maken over 
bijvoorbeeld gewasvariëteit en -verzorging op basis van feiten. Buiten het seizoen 
kunt u zich professioneel voorbereiden om het volgende seizoen nog succesvoller 
te maken.
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DLG-testrapport 6811

Bestanddelen van 
koeienmest:  
DM, NTotal,
NH4-N, P2O5, K2O

JOHN DEERE 
HARVESTLAB 3000
(SW 132–LKS 09/17)

DLG-testrapport 6886

DLG-testrapport 6887

Bestanddelen in 
varkensmest: 
DM, NTotal, P2O5

Bestanddelen in
vloeibaar digestaat: 
NTotal, NH4-N, K2O

JOHN DEERE
HARVESTLAB 3000
(SW 132–LKS 04/18)

JOHN DEERE 
HARVESTLAB 3000
(SW 132–LKS 05/18)

NP2O5K2ONH4Volume Droge  
stof 

U W  VO O R D E E L

 – Lagere kosten voor minerale mest
 – Lage gewassen vermijden en 

consistentere gewasgroei krijgen
 – Oogst en kwaliteit optimaliseren 

binnen juridische grenzen
 – Compatibel met de meeste 

giertanken en slanghaspelsystemen

GEBRUIK HET BIJ EEN GIERTANK

Dierlijke mest is een organische meststof die rijk is aan 
voedingsstoffen. Maar door de natuurlijke variaties en de snelle 
bezinking hing het succes van het aanbrengen van vloeibare mest 
tot nu toe altijd af van toeval. Met John Deere-mestregistratie 
heeft u het unieke voordeel om op nauwkeurige wijze N, P, K toe 
te passen op basis van een streefpercentage voor voedingsstoffen 
en een limiet in kg/ha en kunt u zelfs gebruikmaken van 
locatiespecifieke taakkaarten.

MESTTYPE DROGE STOF (DM) NTotal NH4-N P2O5 K2O

Varken/zwijn ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Melkvee ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Biogas-digestaat ▪ ▪ ▪ ▪ ▪
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N, P, K, NH4, 
droge stof, volume

Afgiftemeter Mestsensor

– km/u+ km/u

HarvestLab 3000 is op 
een giertank een unieke 
geavanceerde oplossing die 
nauwkeurige toepassing van 
gier revolutioneert.

2 | De NIR-sensor vergelijkt constant de 
werkelijke voedingsstofniveaus met de 
streefwaarden en regelt automatisch de 
snelheids- en/of stroomregeling om zeker 
te zijn van de gewenste voedingswaarde.

1 | Locatiespecifieke toepassing, 
John Deere-mestregistratie wordt 
intuïtief geregeld via de bekende 
4600/4640- of GS3 2630-schermen van 
de vierde generatie. U bepaalt vóór het 
aanbrengen de streefhoeveelheid voor een 
voedingsstof. Vervolgens kunt u een limiet 
bepalen voor een tweede voedingsstof. 
Voor nog meer nauwkeurigheid kunt u 
ook locatiespecifieke doseringskaarten 
uploaden.

3 | Documentatie. Er kunnen tot 
4 voedingsmiddelen locatiespecifiek 
worden gedocumenteerd en verstuurd 
naar het John Deere Operations Center. 
Op basis van deze informatie kunnen er 
doseringskaarten voor de toepassing 
van secundaire minerale mest gemaakt 
en verstuurd worden naar de machine. 
Hierdoor kunt u besparen op de kosten 
van minerale mest en wordt de toevoer 
van voedingsmiddelen voor uw gewassen 
verbeterd.

S L I M M E  V E R D E L I N G  VA N  B I O L O G I S C H E 
VO E D I N G S S T O F F E N 
 
John Deere-mestregistratie kan bestanddelen niet alleen tijdens vullen 
analyseren, maar ook tijdens toepassing, op de seconde voordat de 
voedingsstoffen de bodem raken. Een waardevol voordeel boven andere 
systemen, aangezien rekening wordt gehouden met natuurlijke variaties in 
voedingsstoffen en bezinking tijdens transport en dit wordt gecompenseerd door 
automatische aanpassingen van snelheid en/of opbrengst in realtime. Bovendien 
kunnen gegevens van John Deere-mestregistratie draadloos opgestuurd worden 
naar het John Deere Operations Center voor verdere verwerking.
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GEBRUIK HET ALS MOBIEL LABORATORIUM

Dagelijkse analyse is essentieel om het juiste 
voederbakbeheer, voerrantsoenering en de 
gezondheid van vee te verzekeren. Hierdoor 
kunt u besparen op onnodige supplementen 
en tegelijkertijd meer vlees, melkproducten 
of biogas produceren en uiteindelijk meer 
winst maken.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Volledige voederwaardemeetoplossing 
voor boeren, exploitanten 
van biogasinstallaties en 
voedingsdeskundigen 

 – Detectie van de voerkwaliteit in real time  
 – Gemakkelijk plannen van de 

wintervoeding 
 – Nieuwe gebruikersvriendelijke 

webinterface

De HarvestLab 3000 kan ook gebruikt worden als een laboratoriumeenheid 
in een opslagruimte of kantoor waardoor het hele jaar door toegevoegde 
waarde wordt geboden. U kunt de sensor aansluiten op een 
voertuigkabelboom waardoor u mobiel blijft en overal informatie kunt 
krijgen. Resultaten in realtime helpen u om te zorgen voor het juiste 
voederbakbeheer, nauwkeurige voederdosering en gezondheid van vee. 
Daardoor kunt u besparen op supplementen terwijl u een hogere opbrengst 
bereikt bij rundvlees-, zuivel- of biogasproductie en uiteindelijk een hogere 
winstgevendheid van het bedrijf behaalt. Onze splinternieuwe webinterface 
biedt stapsgewijze instructies en geeft de gegevens handig visueel weer 
zodat u de juiste keuzes kunt maken.
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iGRADE 
 

LANDNIVELLERING EENVOUDIG 
GEMAAKT 

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 kilverborden 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 mogelijk voor het egaliseren en zelfs een 
geoptimaliseerde planning.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Betrouwbaar in zwaar weer en bij slecht 
zicht (stof, mist) 

 – Compatibel met de TerraCutta Precision 
Terrain Solutions-software 

 – Gebruiksvriendelijk rekenhulpmiddel voor 
hellingen 

 – Groter signaalbereik dan met laser 
 – Maakt het mogelijk dat verschillende 

machines tegelijkertijd op verschillende 
vlakken werken 

 – Circa 4,2 cm verticale correcties tussen 
werkgangen

*Niet in alle regio's leverbaar



40



41

O P E R AT I O N S  C E N T E R 
 
Het Operations Center in ons MyJohnDeere. com Ag webportaal maakt 
dit mogelijk voor u. Deze verbindt u met uw machines, uw chauffeurs en 
uw velden op één centrale locatie. U kunt er tevens naadloos informatie 
uitwisselen met uw John Deere-dealer, uw loonwerkers of andere 
vertrouwenswaardige partners.

CONNECTED 
BEDRIJFSMANAGEMENT 
 
U leidt een complexe onderneming. Het stroomlijnen van processen 
is dus een goede manier om de algehele efficiëntie te verbeteren. 
Om dit te doen, moet u verbonden zijn met alles wat binnen het 
bedrijf gebeurt.

M YO P E R AT I O N S -A P P 
 
John Deere MyOperations tilt 
beheer op afstand van uw 
werkzaamheden en uitrusting in 
het veld naar een hoger niveau. 
MyOperations maakt verbinding 
met het John Deere Operations 
Center waardoor u de verwachte 
prestaties en machinegebruik kunt 
vergelijken met de daadwerkelijke 
uitkomsten.
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U W  VO O R D E E L 
 

 – Het scherm in het veld snel 
en eenvoudig instellen 

 – Geautomatiseerde, 
betrouwbare en foutloze 
documentatie 

 – Geautomatiseerde back-up 
van gegevens

AUTOTRAC ONLINE 
 

MAAK VERBINDING OM INSTELTIJD IN HET VELD 
TE VERMINDEREN

Verbind AutoTrac met het John Deere Operations Center en plan uw taken buiten 
het seizoen zorgvuldig om er zeker van te zijn dat alles tijdens het hoogseizoen 
soepel verloopt. U kunt in te stellen gegevens als klanten, boerderijen en velden, 
grenzen, geleidingslijnen of machines eenvoudig aanmaken, wijzigen of 
verwijderen en verplaatsingen implementeren in uw persoonlijke Operations 
Center-account. 
 
Het is eenvoudig om nieuwe perceelsgrenzen te importeren vanuit een portaal 
voor subsidieaanvraag of bedrijfsbeheer software via shapefile. U kunt ze 
bovendien online intekenen of bestaande grenzen bewerken, wat erg handig 
is voor de eerste keer dat u plaatsbepaling voor een veld doet, zeker als 
u loonwerker bent of seizoensmedewerkers heeft. Wanneer u klaar bent, kunt 
u alle gegevens draadloos versturen naar de machines die u kiest met een druk 
op de knop. Zo rekent u af met tijdverslindende en foutgevoelige handmatige 
instelprocedures op meerdere schermen in het veld. Als u naar een nieuw veld 
gaat, worden de bijbehorende klant, boerderij en veldgegevens automatisch 
gedetecteerd. Wanneer u dit bevestigt, worden de grenzen geladen en kunt u de 
gewenste geleidingslijnen kiezen uit een vooraf ingevulde lijst. Tot slot is er altijd 
een back-up van de gegevens op uw scherm.

V E R B I N D I N G 
M A K E N

 
Voor de snelste route van uw 
plannen naar uw displays in 
het veld.
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N I E U W: 
M YO P E R AT I O N S -

A P P

 
Alle feiten, alle inzichten, alle 
hulpmiddelen: één platform 
voor betere bedrijfsvoering

U W  VO O R D E E L 
 

 – Alle informatie op één centrale 
plek, handig gestructureerd en 
zeer toegankelijk 

 – Nieuwe inzichten voor slimme 
keuzes op basis van feiten 

 – Profiteren van verscheidene 
aanvullende agronomische 
hulpmiddelen om gegevens 
nog verder te verwerken en 
analyseren 

 – Gegevens eenvoudig en snel 
overdragen met draadloze 
gegevensoverdracht

VELDBEHEER 
 

UW VELDEN OP EEN SLIMME MANIER BEHEREN

Dankzij het John Deere Operations Center heeft u uw bedrijf in uw broekzak: 
eenvoudig te begrijpen, geïntegreerde hulpmiddelen helpen u bij het maken van 
agronomische keuzes en maximale winst en consistente kwaliteit uit uw grond te halen 
voor significant lagere operationele kosten. Plan uw teeltwisseling en taken voor het 
aankomende seizoen met een gestructureerd overzicht dat het eenvoudig maakt om 
ingestelde bestanden en werkopdrachten voor uw scherm te maken. Als individuele 
taken uitgevoerd worden, worden uw documentatiegegevens automatisch geüpload 
vanaf het scherm in de cabine naar uw persoonlijk Operations Center-account. 
Van daaruit wordt alle bedrijfsinformatie eenvoudig gevisualiseerd op een handig 
ingedeelde tijdlijn die u altijd, overal en vanaf elk apparaat met een internetverbinding 
in kunt zien, waardoor u uw kaarten kunt bekijken of verschillende kaartlagen, zoals 
oogst, droge stof, gewascomponenten en toepassingspercentages, kunt vergelijken. 
 
Zo maakt u slimme keuzes op basis van waardevolle agronomische inzichten en kunt 
u corrigerende maatregelen eenvoudiger vaststellen. Met andere geïntegreerde 
hulpmiddelen kunt u deze gegevens daarna omzetten in locatiespecifieke variabele 
limietvoorschriften en samenwerken met agronomisch adviseurs door ze veldspecifieke 
toegangsrechten te geven. Tot slot wordt het eenvoudig om uw werk te documenteren 
voor klanten met gemakkelijk aan te maken, te printen en te delen verslagen.
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U W  VO O R D E E L 
 

 – Samenwerken met een 
partner van uw keuze 

 – Uw Operations Center 
aanpassen met de 
hulpmiddelen waar u het 
liefst mee werkt

INDIVIDUELE OPLOSSINGEN 
 

VERBINDING MAKEN MET ANDERE SOFTWARE 
EN APPS

Moet u veel gegevens uit verschillende bronnen beheren? Het John Deere Operations 
Center maakt het technisch mogelijk voor alle externe software of serviceproviders om 
hun softwareoplossing te verbinden. Op deze manier kunt u uw persoonlijke Operations 
Center-account aanpassen met de hulpmiddelen die u nodig heeft en kunt u gegevens 
op een handige manier uitwisselen tussen systemen. 
 
Bijvoorbeeld: 

 – In de Field Analyzer een afbeelding bekijken die verwerkt is door uw drone en deze 
vergelijken met andere opgeslagen kaarten van hetzelfde veld. 

 – Een voorschrift van uw agronomisch adviseur direct in uw account ontvangen en deze 
draadloos doorsturen naar de juiste machine in het veld. 

 – Uw agronomische gegevens synchroniseren met uw favoriete plaatselijke 
informatiesysteem voor bedrijfsbeheer. 

 
Er zijn een aantal externe bedrijven die al interfaces gemaakt hebben voor het John Deere 
Operations Center. Voor de andere bedrijven bieden we een open ontwikkelaarsomgeving 
op https://developer. deere. com. 

S A M E N W E R K E N

 
Meer verbindingen leiden 
tot meer mogelijkheden. 
Wij werken fantastisch samen 
met andere systemen.
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É É N  O O G O P S L AG

 
U weet meteen wat gedaan 
is en wat nog moet gebeuren. 
Informatie is prachtig.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Al uw machinegegevens op 
een centrale locatie 

 – Werk met machines 
verbeteren dankzij locatie- 
en prestatiemonitors

MACHINEPARKBEHEER 
 

EFFICIËNTIE VERBETEREN

Als u meerdere machines gebruikt op uw bedrijf, misschien zelfs op meerdere locaties, is het 
voor u handig om alle recente operationele informatie bij u te hebben, toegankelijk op 
mobiele apparaten. U kunt op één kaart een compleet overzicht van uw velden en machines 
zien, de huidige GPS-positie van al uw machines weergeven en de locatiegeschiedenis 
bijhouden. Bovendien kunt u geofences instellen om waarschuwingen te ontvangen 
wanneer uw machines bepaalde gebieden verlaten. 
 
U kunt wanneer u wilt instellingen, gebruik en prestatiegegevens van machines op afstand 
inzien en u kunt bepaalde gegevens zelfs vergelijken met die van andere machines. Als u de 
mogelijkheid ziet prestaties te optimaliseren kunt u eenvoudig een Remote Display Access-
sessie opzetten om bestuurders te helpen met de instellingen van de machine en van 
ISOBUS-werktuigen. 
 
Werken met gegevens is veel makkelijker als ze visueel zijn. U kunt profiteren van de heldere 
weergaven die gekleurde velden tonen waarmee u bij kunt houden of werk op alle velden 
voltooid is en of er niets overgeslagen is.
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TAAKBEHEER 
 

UW TEAM MET GEMAK COÖRDINEREN

U W  VO O R D E E L 
 

 – Plan uw taken efficiënt in om tijd 
en geld te besparen 

 – Verminder miscommunicatie en 
zorg dat taken juist uitgevoerd 
worden 

 – Minimaliseer stress dankzij 
betrouwbare uitwisseling van 
informatie

Dankzij MyJobConnect kunt u uw werknemers beter coördineren en kunt u uw 
bedrijfsproductiviteit een extra impuls geven terwijl u foutbronnen minimaliseert. 
Bij MyJobsConnect horen twee apps voor uw smarttoestel: MyJobsManager en 
MyJobs. Omdat gegevens vooraf ingevuld en gesynchroniseerd worden via uw 
Operations Center-account, kost het slechts een paar klikken om een nieuwe taak 
in te plannen en weet u altijd zeker dat uw gegevens consistent en actueel zijn. 
 
Met MyJobsManager kunt u uw taken van tevoren digitaal 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. 
 
Met de MyJobs-app hebben uw bestuurders een speciaal overzicht van de taken die 
ze moeten uitvoeren, in de juiste volgorde. Alle benodigde informatie altijd bij de 
hand zonder dat overal papier rondslingert. Dit helpt fouten door miscommunicatie 
te verminderen en zorgt dat u minder opvolgende telefoontjes hoeft te plegen. 
Als de taak afgerond is maakt u met een paar klikken een verslag. Omdat alle gegevens 
in realtime opgeslagen worden in het Operations Center kunt u een verslag van het 
taakoverzicht maken en de gegevens verwerken voor verdere facturering.
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U P G R A D E 
U I T VO E R E N

 
MyJobConnect Premium 
is een uitbreiding van 
MyJobConnect naar een 
volledige logistieke oplossing 
voor machineparken.

AG-NAVIGATIE 
 

UW MACHINEPARK INTELLIGENT NAVIGEREN

U W  VO O R D E E L 
 

 – Omrijden vermijden, waarmee 
u tijd en brandstof bespaart 

 – Efficiëntie van oogstketens 
verbeteren 

De MyLogistics-app, die geleverd wordt bij het MyJobConnect Premium-pakket, bevat 
een navigatiesysteem en andere logistieke functies, speciaal ontworpen om te voorzien 
in agrarische behoeften. In de app worden niet alleen secundaire veldwegen 
meegenomen, maar ook wegbeperkingen die mogelijk van toepassing zijn op het 
specifieke profiel van uw machine. Met handmatige aanpassingen kunt u machines ook 
door bijvoorbeeld woongebieden begeleiden. 
 
De app kan u ook direct naar het volgende veld leiden of zelfs naar een specifieke 
ingang van het veld. U kunt ook andere nuttige plaatsen toevoegen, zoals hopen 
suikerbieten, graan of ruwvoer. Omdat u de exacte perceelsgrenzen aan boord heeft, 
kunt u altijd meteen aan de slag, vol vertrouwen dat u op het juiste veld bent. 
 
Als u bijvoorbeeld met een keten veldhakselaars werkt kunt u uw transportvoertuigen 
automatisch laten navigeren naar het hoofdvoertuig. Het kan ook verdergaan naar het 
volgende veld. Omdat u een overzicht heeft van ieders actuele positie op de kaart kan 
het hoofdvoertuig bovendien de nabijheid van de andere machines zien en de 
verwachte aankomsttijd van het volgende transportvoertuig bekijken. Zo kan de 
bestuurder weloverwogen beslissingen nemen over bijvoorbeeld het beste moment 
om onregelmatige delen van het veld te oogsten om de algehele werkefficiëntie 
te verbeteren. 
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VERBONDEN 
ONDERSTEUNING

John Deere-dealers beschikken over verscheidene 
hypermoderne hulpmiddelen voor hulp op afstand, 
waarmee ze fantastische ondersteuning bieden om u 
te helpen uw machineprestaties en effectieve werktijd 
te optimaliseren. De meeste van onze machines worden 
vanuit de fabriek geleverd met vijf jaar connectiviteit om 
onze dealers in staat te stellen de hulpmiddelen 
te gebruiken die op de andere pagina beschreven 
worden. Om te beginnen kan uw dealer u helpen 
een overeenkomst van FarmSight-services te kiezen 
die overeenkomt met uw behoeften en waar 
u mee akkoord gaat.

PROFITEREN VAN MAXIMALE 
EFFECTIEVE WERKTIJD 
 

Begin iedere werkdag met het goede gevoel 
dat u en uw machines verzorgd worden door 
een uitermate ervaren onderhoudsspecialist 
op afstand.
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D E  B E S T E  I N 
Z I J N  K L A S S E

 
Gedreven door technologie, 
mogelijk gemaakt door inzet: 
de ondersteuning die u 
verdient.

U W  VO O R D E E L 
 

 – Meer tijd in het veld, meer effectieve werktijd 
voor machines 

 – Bij een probleem: snellere diagnose en 
reparatie dankzij machineconnectiviteit 

 – Signalering van bepaalde machineproblemen 
al voordat deze schade veroorzaken 

 – Ondersteuning op afstand voor machines, 
instellen van werktuigen en optimalisatie 
waar nodig 

 – Met de instellingen van Consent Manager en 
MyJohnDeere. com heeft u volledige controle 
over welke machinegegevens gedeeld worden 
en kunt u toestemming voor controle intrekken 
wanneer u wilt.

E X P E R T  A L E R T S 
 
Expert Alerts, onze nieuwste unieke 
systeemuitbreiding, is gebaseerd op software-
algoritmes die bepaalde problemen kunnen 
voorspellen voordat deze een negatief effect 
hebben of schade veroorzaken. Omdat informatie 
over diagnoses en reparaties automatisch 
gegenereerd wordt kunnen dealer-servicetechnici 
sneller reageren en kan de uitvaltijd sterk 
verminderd worden. 
 
C O N D I T I E  VA N  M AC H I N E S 
B E WA K E N 
 
Ons machine-dashboard geeft mogelijke 
foutcodes in realtime weer aan uw dealer. Op deze 
manier kunnen onderhoudsspecialisten op afstand 
sneller reageren dan ooit en kunnen ze u helpen 
met het oplossen van ieder probleem.

R E M O T E  D I S P L AY  AC C E S S 
 
Met Remote Display Access kan uw dealer-
specialist verbinding maken met uw scherm in 
de cabine om hulp te bieden bij het instellen, 
prestatie-optimalisatie of probleemoplossing van 
uw machine of zelfs ISOBUS-werktuigen. U hoeft 
niet langer te wachten op een afspraak in het veld 
maar u kunt onmiddellijk hulp krijgen, zonder extra 
reiskosten. 
 
S E R V I C E  A DV I S O R  R E M O T E 
 
Service Advisor Remote stelt uw dealer in staat 
de nieuwste software-updates te controleren 
en installeren, diagnostische storingscodes 
te geven of verschillende opnames te maken 
om foutdiagnose te versnellen en voordeliger 
te maken dan bezoekjes in het veld.
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Select biedt u ondersteuning 
ter verbetering van de 
prestaties en productiviteit. 
Dankzij hulp van experts bent 
u altijd optimaal voorbereid.²

Alleen bij deelnemende dealers. De inhoud van FarmSight-services is afhankelijk van het aanbod van de 
individuele dealer. 
¹ Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing. Ultimate-pakket is niet voor iedere machine beschikbaar. 
² Inclusief vervangende machines voor maaidorsers in landen met Harvest Promise.

ERVAAR HET VERSCHIL

Premium vergroot effectieve 
werktijd en verbetert de 
prestaties met de nieuwste 
apparatuur voor hulp op 
afstand.

Ultimate staat garant voor 
effectieve werktijd en 
topprestaties. Inclusief 
vervangende machines.¹

In het seizoen rekent u ieder moment op uw apparatuur. Dat moet en dat kan – met pakketten van 
FarmSight-services. We doen er alles aan om u zonder compromissen aan het werk te houden. 
We investeren voortdurend in het trainen van onze technici en de nieuwste technologie om u op de 
meest efficiënte manier te ondersteunen. Onze pakketten van FarmSight-services zijn ontworpen met 
twee doelen voor ogen: het maximaliseren van de effectieve bedrijfstijd en het minimaliseren van uw 
gebruikskosten. Ontdek het zelf – benut het volledige potentieel van uw John Deere-apparatuur.

FARMSIGHT-SERVICES

U LT I M AT E P R E M I U M S E L E C T 
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³ Geactiveerd JDLink-systeem vereist.
⁴ Alleen voor bepaalde apparatuur. Aanvullende voorwaarden zijn van toepassing.

“ P R O F I T E E R  VA N A F  DAG 

É É N  VA N  E E N  B E T E R E 

E F F I C I Ë N T I E  E N  M E E R 

E F F E C T I E V E  W E R K T I J D. ”

FA R M S I G H T-S E R V I C E S  E X P E R T

TA A K PA K K E T T E N

Het was nog nooit zo makkelijk om over te 
stappen op de nieuwste technologie! Til uw 
bedrijfsefficiëntie naar een hoger niveau en 
verander gegevens in zakelijke inzichten en 
extra winst.

B E L A N G R I J K S T E  VO O R D E L E N

 – Training voorafgaand aan het seizoen, 
aangepast aan uw behoeften

 – Geoptimaliseerde werkwijzen, hogere 
veldproductiviteit

 – Ondersteuning wanneer u dat nodig heeft
 – Nieuwste technologie voor betere 

ondersteuning
 – Vervangende onderdelen om te zorgen dat 

u productief blijft⁴
 – Uitbreidingen om uw service aan te passen

M AC H I N E PA K K E T T E N 

Het was nog nooit zo makkelijk om uw 
machine te onderhouden! Maximaliseer 
uw effectieve werktijd en minimaliseer uw 
bedrijfskosten. Ontdek het zelf, benut het 
volledige potentieel van uw John Deere-
apparatuur.

B E L A N G R I J K S T E  VO O R D E L E N

 – Training voorafgaand aan het seizoen 
voor efficiëntere bedrijfsvoering 

 – Geoptimaliseerde apparatuur met 
servicetechniek-experts

 – Meer tijd in het veld, hogere productiviteit
 – Ondersteuning wanneer u het nodig 

heeft, vooral in het seizoen
 – Expert Check na het seizoen
 – Nieuwste technologie voor onderhoud, 

diagnose en service van uw machine³
 – Vervangende machine om te zorgen dat 

u productief blijft⁴



DE TOEKOMST IS GROEN
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.

Deze documentatie is samengesteld voor wereldwijd gebruik. Omdat er gebruik 
is gemaakt van algemene informatie, afbeeldingen en beschrijvingen, kunnen 
sommige illustraties en teksten 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 ontwerpen 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.
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