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  FarmSight
TRAININGEN 2022-2023

Basis GS4 online
Operations Center / MyJohnDeere online
Advanced GPS GS4 + Operations Center
Tractoren 6R serie 
Combine 
Hakselaar 



Schrijf u nu in voor een gebruikerstraining van Kraakman.
Met een Farmsight gebruikerstraining haalt u het optimale uit uw machine en blijft u up-to-date.
Ook in het jaar 2022 en 2023 worden er op diverse locaties FarmSight trainingen verzorgd waar u zich voor
kunt inschrijven. Dit geldt voor zowel de basis trainingen (voor nieuwe gebruikers) als de advanced trainingen
(voor gevorderde gebruikers). Deze FarmSight trainingen bevatten naast theorie ook praktijkonderdelen, 
waar u de opgedane kennis in de praktijk kunt brengen. 

De basis trainingen worden vanwege het succes van de afgelopen jaren naast een fysieke training 
ook online aangeboden. 

Aanmelden voor trainingen
U kunt zich eenvoudig aanmelden via onze website volgens deze link: www.kraakman.com/aanmelden 
Aanmelden kan tot een week voorafgaand aan de gewenste trainingsdatum.

LET OP: indien u verhinderd bent dient u dit minstens 24 uur (één werkdag) van tevoren telefonisch te melden. 
Zonder tijdige afmelding zijn wij helaas genoodzaakt de trainingskosten in rekening te brengen

DECEMBER 2022  
Training Datum Aanvang Einde Locatie

Basis Greenstar 4 (4240 + 4640 display) 6 december 19:00 uur 20:30 uur  Online

Basis Operations Center /MyJohnDeere 19 december 19:00 uur 20:30 uur  Online

JANUARI 2023 
Training Datum Aanvang Einde Locatie

Basis Greenstar 4 (4240 + 4640 display) 9 januari 19:00 uur 20:30 uur Online

Advanced GPS GS4 + Operations Center 11 januari 08:30 uur  16:00 uur Lieshout

Tractoren 6R Serie 12 januari 19:00 uur  21:00 uur Lieshout

Advanced GPS GS4 + Operations Center 18 januari 08:30 uur  16:00 uur Wolphaartsdijk

Tractoren 6R Serie 19 januari 19:00 uur  21:00 uur Wolphaartsdijk

Basis Operations Center /MyJohnDeere 23 januari 19:00 uur 20:30 uur  Online

Advanced GPS GS4 + Operations Center 25 januari 08:30 uur  16:00 uur Reusel

Tractoren 6R Serie 26 januari 19:00 uur  21:00 uur Reusel

FEBRUARI 2023 
Training Datum Aanvang Einde Locatie

Advanced GPS GS4 + Operations Center 1 februari 08:30 uur  16:00 uur Biervliet

Tractoren 6R Serie 1 februari 19:00 uur  21:00 uur Biervliet

Basis Greenstar 4 (4240 + 4640 display) 6 februari 19:00 uur 20:30 uur Online

Advanced GPS GS4 + Operations Center 8 februari 08:30 uur  16:00 uur Agriport

Tractoren 6R Serie 9 februari 19:00 uur  21:00 uur Zuidoostbeemster

Hakselaar training 13 februari 19:00 uur  22:00 uur Lieshout

Advanced GPS GS4 + Operations Center 15 februari 08:30 uur  16:00 uur ’t Zand

Tractoren 6R Serie 16 februari 19:00 uur  21:00 uur ’t Zand

Basis Operations Center /MyJohnDeere 20 februari 19:00 uur 20:30 uur Online

Advanced GPS GS4 + Operations Center 22 februari 08:30 uur  16:00 uur Etten-Leur

Tractoren 6R Serie 23 februari 19:00 uur  21:00 uur Etten-Leur

Combine training 27 februari 19:00 uur  22:00 uur Wolphaartsdijk

MAART 2023
Training Datum Aanvang Einde Locatie

Tractoren 6R Serie 2 maart 19:00 uur  21:00 uur Haelen

Schrijf u direct in via onze website: www.kraakman.com/aanmelden WWW.KRAAKMAN.COM

Planning trainingen 2022/2023



Basis Operations Center/ 
MyJohnDeere Online 
Bent u nieuw met Operations Center, geen probleem.

Wij leren u op een gemakkelijke manier kennis te maken 

met het Operations Center platform van John Deere. 

Uw gegevens zullen misschien al online staan omdat u 

trekker is uitgerust met JDLink. Alleen hoe kom ik nu 

bij deze gegevens? Geniet thuis online van een 

duidelijke uitleg over de basis beginselen, en werk dit 

uit om een pro te worden.

Inhoud training Basis Operations Center

✓ Rondleiding door Myjohndeere.com

✓ Rondleiding door Operations Center

✓ Aanmaken van een perceel

✓ Aanmaken van een Grens

✓ Aanmaken van en A-B lijn

✓ Gegevens laden van en naar het display

Duur: ca. 1,5 uur.
Benodigd: stabiele internet verbinding

Inhoud training Basis GS4

✓ Hoe karteer ik een perceel?

✓ Wat zijn de belangrijkste instellingen voor mijn
 ontvanger om mijn systeem nauwkeurig te
 laten werken?

✓ Wat zijn de mogelijkheden met het maken
 van lijnen?

✓ Hoe kalibreer ik mijn ontvanger op de juiste manier?

✓ Is het mogelijk om een aangepast bureaublad
 te maken?

✓ Overige handige tips en weetjes

Duur: ca. 1,5 uur.
Benodigd: stabiele internet verbinding

John Deere 6R
gebruikerstraining
Heeft u de afgelopen jaren een nieuwe 6R trekker

bij ons gekocht en wilt u het maximale uit

uw machine halen? Dan is deze training geheel voor

u en uw medewerkers op maat gemaakt.

Tijdens deze training krijgt u uitleg over diverse zaken 

zoals bediening, instellingen en het onderhoud van uw 

6R trekker. Graag nodigen wij u uit om samen met 

Kraakman het maximale uit uw machine te halen. 

Dit doen wij op een gezellige informele manier.

Misschien heeft u nog veel vragen zoals: 

✓ Welke afstellingen kan ik gebruiken voor
 mijn machine?

✓ Hoe kan ik maximaal besparen op
 brandstofverbruik? 

✓ Waar vind ik alle vetnippels? 

✓ Wat is de interval van het onderhoud?

✓ Hoe stel ik mijn hydraulische ventielen in? 

✓ Hoe gebruik ik de PTO schakeling op
 mijn spatborden?

GRATISNieuwe gebruikers (max 2 pers.)

Duur: ca. 2,5 uur. incl. koffie en thee.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP KRAAKMAN.COM/WINTERONDERHOUD   

Basis GS4
Online

Bent u nieuw met het GS4 4240, 4600 & 4640

display? Dan is dit zeker een training voor u of

uw werknemers!

In deze training leert u de basisinstellingen van

het gebruik van het 4600 & 4640 display.

Hoe maak ik snel een A-B lijn?

GRATIS

GRATIS

Regulier tarief

Regulier tarief

HET IS TIJD VOOR 
WINTERONDERHOUD
AAN UW LANDBOUW MACHINES

Actie van 1 november t/m 28 februari

PLAN NU UW AFSPRAAK IN OP 
WWW.KRAAKMAN.COM/WINTERONDERHOUD

10% KORTING 
OP OLIE EN FILTERS

GRATIS EXPERT CHECK*

*De prijzen zijn geldig voor werkzaamheden die voor 28 februari 2023 worden uitgevoerd. Onder voorbehoud van een wederzijds passende afspraak. Prijzen zijn exclusief btw. 
Indien er sprake is van meerwerk op bovengenoemde werkzaamheden, worden deze apart doorbelast.



Schrijf u direct in via onze website: www.kraakman.com/aanmeldenWWW.KRAAKMAN.COM

Advanced GPS GS4 + 
Operations Center
Bent u inmiddels al een gevorderde gebruiker van

het GS4 4240, 4600 & 4640 display en wilt u meer 

halen uit uw machine? Dan is dit de training voor u 

of uw werknemers!

Wij beginnen ’s morgens met een theorietraining

over de uitgebreide mogelijkheden van het display.

Dit brengen we vervolgens na de lunch in de praktijk 

op een demoveld. Deze training is dus een combina-

tie van theorie en praktijk. Zo leert u het snelste en 

dit zorgt ervoor dat u het direct op uw eigen machine 

kunt toepassen.

Inhoud training Advanced GPS GS4 
+ Operations Center

✓ Perceel aanmaken en karteren

✓ Het instellen van wendakkers 

✓ Tractoren en werktuigen inmeten

✓ Variëteiten aanmaken

✓ Spuitsporen 

✓ Totalen van bewerkingen terughalen

✓ Klant boerderij perceel

✓ Het aanmaken van een taak voor een gewasseizoen 

✓ Section control 

✓ Koppel uw smartphone aan uw display om
 gegevens te laden naar MYJohndeere 

✓ Werken met JDLink 

€145.-

€195.-Kosten per persoon

I.c.m. FarmSight contract

Duur: 1 dag, ca. 7 uur.
incl. theorie- en praktijkdeel en lunch.

Hakselaar 
gebruikerstraining
De oogsttijd is al druk genoeg. Wij geven u tijdens 
deze informatieve avond de handvatten om de
machine optimaal voor te bereiden en klaar te
zetten voor de volgende dag. Samen met een 
specialist lopen wij de verschillende menu’s in het
display door en wordt de gehele machine toegelicht 
om zo efficiënt mogelijk gebruik te kunnen
maken van de hakselaar.

Inhoud training Hakselaar

✓ Instellen documentatie

✓ Opbrengstmeting kalibreren / eiken

✓ Dagelijks onderhoud

✓ Efficiënt werken met de machine

✓ Werken met 2630 of 4640 display

✓ Informatie van AMS specialist

✓ Walk-around met een
 hakselaar specialist

GRATISRegulier tarief

Duur: ca. 3 uur.

Combine 
gebruikerstraining
Niets is zo onvoorspelbaar als het weer. Als het dorsen 
moet gebeuren is het belangrijk dat de machine in 
topconditie verkeert, correct afgesteld is en klaar staat 
voor gebruik. Wij nemen u tijdens deze informatieve 
avond mee langs de instellingen van de combine om 
de machine zo efficiënt mogelijk in te zetten in de 
korte tijd die we wel eens krijgen in Nederland.

Inhoud training Combine

✓ Instellen documentatie

✓ Dagelijks onderhoud

✓ Efficiënt werken met de machine

✓ Werken met 2630 display

✓ Minimaliseren van verlies

✓ Informatie van AMS specialist

✓ Walk-around met een
 combine specialist

GRATISRegulier tarief

Duur: ca. 3 uur.



WWW.KRAAKMAN.COM

NOORD-HOLLAND 

MIDDENMEER
Agriport 127 

’T ZAND
Prins Frisoweg 1 

ZUIDOOSTBEEMSTER
Vredenburghweg 3 

  
ZUID-HOLLAND

KOUDEKERK A/D RIJN
Lagewaard 17 

MAASDAM
Sportlaan 1a

MOLENAARSGRAAF
Polderweg Oost 8

NIEUWE-TONGE
Langeweg 76

HILLEGOM
Arnoudstraat 10

 
ZEELAND

BIERVLIET
Hoofdplaatseweg 1b

WOLPHAARTSDIJK
Stadseweg 16

NOORD-BRABANT 

ETTEN-LEUR
Tussendonk 17

LIESHOUT
Beekseweg 7 

REUSEL
Hamelendijk 1c

STEENBERGEN
Mosquitostraat 14

 
UTRECHT

BENSCHOP
Boveneind Zuidzijde 31

 
GELDERLAND 
WIJCHEN

Bijsterhuizen 3021 

LIMBURG 

HAELEN
De Giesel 24

WITTEM
Rijksweg 11

Voor meer informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met uw eigen vertrouwelijke

GPS SPECIALIST

MIDDENMEER, ’T ZAND, ZUIDOOSTBEEMSTER,
KOUDEKERK A/D RIJN, HILLEGOM

MARK VREEBURG
06-549 036 88

RUUD PANCRAS
06-533 791 73

RENE STREPPEL
06-531 622 96

HAELEN, WITTEM, LIESHOUT, WIJCHEN

HANS DE LEEUW                                  
06-25439877

EDWIN VAN DEN WILDEBERG
06-82315381

NIEUWE-TONGE, BIERVLIET, MAASDAM, 
STEENBERGEN, WOLPHAARTSDIJK

STEPHAN PARIDAEN
06-27084110

BENSCHOP, MOLENAARSGRAAF,
ETTEN-LEUR, REUSEL 

ROB MEIJS
06-200 043 37

JEROEN VAN DEN BIGGELAAR
06-139 287 77

BENSCHOP

MOLENAARSGRAAF

ETTEN-LEUR

REUSEL


