Fendt Smart Farming

Ajattelemme huomista
jo tänään.
Maatalouskoneiden älyteknologiat ovat muodostumassa yhä enemmän vakiovarusteiksi. Ja hyvästä syystä.
Maatilojen lukumäärän vähetessä ja sen myötä yksittäisen tilan tuotantotarpeen kasvaessa maatalouden on
nykyisin oltava mahdollisimman tehokasta. Luota käytännössä testattuihin ja tulevaisuuden kestäviin Smart Farming
-ratkaisuihin, jotka nostavat koneesi huippusuorituksiin – käyttäen aina vastuullisesti rajallisen määrän resursseja.
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Helpota omaa työtäsi
Maatiloille asetetut vaatimukset kasvavat kohisten.
Nykyaikaisen maanviljelyn ammattilaisen on oltava
varsinainen monitaituri: kasvinviljelyn asiantuntija, tekniikan
osaaja, ekonomi, eläinterveyden erikoistuntija, oikeusalan
ekspertti jne. Lisäksi ilmastonmuutos ja jatkuvasti kohoavat
käyttökustannukset tuovat haasteita, jotka eivät ainakaan
helpota tätä työtä yhtään. Juuri tästä syystä tavoitteemme
onkin keventää viljelijän päivittäistä työtä Fendt-koneille
kehitetyillä älykkäillä tuotteilla ja ratkaisuilla.

Kannattaa kokeilla
Olipa kyseessä sitten kustannusten säästäminen
Fendt Section Control -järjestelmällä, helpompi
automaattiohjaus Fendt Contour -avustimella tai
vaivattomat paperityöt Fendt Task Doc
-järjestelmällä, jokainen Fendt Smart Farming
-tuote tuottaa lisäarvoa mukavamman
työskentelyn sekä resurssien ja ajan säästön
kautta. Helppokäyttöisyys on meille aina tärkeintä.
Kokeile vaikka itse!

Säästä resursseja,
aikaa ja vaivaa.
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Fuse

Smart Farming.
Synkronoitu.
Oppaasi menestyksekkääseen maanviljelyn
tulevaisuuteen
Nykyiset traktorit ovat paljon muutakin kuin terästä ja
rautaa. Älyteknologian ratkaisut määrittävät
maataloustyökalun luonteen ja varmistavat, että voit
käyttää konekantaasi mahdollisimman tehokkaasti.
AGCOn maataloustuotteisiin liittyvistä teknologioista
käytetään nimitystä Fuse. Fuse varmistaa, että kaikki
Smart Farming -ratkaisut on integroitu traktoriin,
leikkuupuimuriin, kasvinsuojeluruiskuun jne. parhaalla
mahdollisella tavalla. Fuse antaa lisäarvoa koneesi
suorituskykyyn tarkkuuden, tehokkuuden ja
mukavuuden kautta. Tällä tavoin Fuse varmistaa, että
asennetut ratkaisut ovat yhteensopivia sekä eri
valmistajien koneiden että koko maatalousyrityksen
kanssa. Se tarjoaa vapautta ja joustavuutta koneiden,
hallinta- ja agronomiaohjelmistojen sekä
palveluntarjoajien valinnassa myös tulevaisuudessa.

Lisätietoja on osoitteessa
www.fusesmartfarming.com.
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FendtONE

Käyttömukavuuden
ilmentymä.
Hyväksi havaitut säilyvät

Optimointia sekä koneeseen että koko työprosessiin

Maatalousalan digitalisaatio on muodostumassa yhä

Kummankin työympäristön parhaat ominaisuudet –

Variotronic-tuotteet on säilytetty

Maataloustekniikan merkittävät innovaatiot osoittavat,

tärkeämmäksi. Nykyaikaiset maatilat toimivat verkossa

yhdistettynä kokonaisvaltaiseen järjestelmään

sekä nykyisessä että uudessa

että alalla on tapahtunut valtavaa kehitystä viimeisten

– navetoiden lypsykarjasta erilaisiin maanviljelyn töihin.

FendtONE on älykäs tapa yhdistää kaksi työpaikkaa

kuljettajan työasemassa. Vain

50 vuoden aikana. Kun ensimmäiset ajotietokoneet

Keskittyminen pelkästään koneiden päivittämiseen

yhdeksi niitä yhdistäväksi maailmaksi. FendtONE

tuotenimet ovat muuttuneet.

asennettiin traktoreihin 1980-luvulla, ohjauksia voitiin

tuottavuuden lisäämiseksi ei ole enää ajanmukaista.

tarkoittaa yhtäältä uutta kuljettajan työasemaa

ohjelmoida ensimmäistä kertaa ja järjestelmät pystyivät

Tätä taustaa vasten Fendt on kehittänyt ensimmäisen

(traktorissa), joka on nyt saatavana uudessa Fendt 200

kommunikoimaan keskenään. Tämä oli tärkeä askel

kokonaisvaltaisen konseptin, jossa traktorissa

Variossa, Fendt 300 Variossa ja Fendt 700 Variossa.

kohti tehokkuuden nostoa. 1990-luvun puolivälistä

sijaitseva työpaikka (onboard) yhdistyy kotona

Näyttötilaa on enemmän ja järjestelmä on

lähtien portaattomasti säätyvä Vario-voimansiirto on

sijaitsevaan tai liikkuvaan työympäristöön (offboard).

helppokäyttöisempi ja kaikin tavoin sovitettavissa

tarjonnut aivan uudenlaista työskentelymukavuutta.

Pääpainopiste ei ole enää yksin koneessa, vaan nyt

yksilöllisiin tarpeisiin. Traktorissa – onboard – tehdään

Ajan myötä syntyi tarve tehostaa sekä koneen että

tarkastellaan ja tehostetaan koko työprosessia.

maanviljelystyöt. Sen vastakohta on toisaalta FendtONE

koko yhdistelmän toimintaa. Mukaan tuli ISOBUS,

offboard – alusta, joka sisältää koneen päätteellä olevia

valmistajasta riippumaton traktoreiden ja työkoneiden

sovelluksia täydentäviä toimintoja. Traktorin

välinen yhteys standardoitujen laitteiden ja

ulkopuolella – offboard – voit suunnitella ja hallita

ohjelmistojen avulla.

tilauksia sekä tarkastella kaikkia kohdealueita, koneita
ja henkilöstöä viikon jokaisena päivänä, kaikkina
vuorokauden aikoina (24/7) mistä tahansa sijainnista.
FendtONE on linkki traktorin sisällä ja ulkopuolella
olevien työpaikkojen välillä. Kaikki perustuu samaan
toimintalogiikkaan ilman tarvetta tutustua uudelleen
erilaisiin järjestelmiin.

Laatu,
tuottavuus,
helppokäyttöisyys
Prosessin optimointi

Traktorin ja työkoneen
yhdistelmän optimointi
esim.
ISOBUS

Koneen optimointi
esim.
Vario-voimansiirto

Tänään
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FendtONE offboard

Hallinta- ja suunnittelutyökalu.

Töiden hallinta ei voisi olla enää helpompaa: Fendt Task Doc (offboard)
Fendt Task Doc on helppo tapa siirtyä automaattiseen raportointiin. Tämä tehtäväkohtainen
dokumentointijärjestelmä sisältää suunnittelu- ja hallinnointitoiminnot. Yhdessä FendtONE offboard
-sovelluksen kanssa voit luoda tilauksia toimistossa tai liikkuessasi muutamalla napsautuksella ja lähettää ne
suoraan koneeseen. Sen lisäksi traktorissa sijaitsevalla Fendt Task Doc -toiminnolla käyttäjä voi käsitellä ja
dokumentoida työt traktorissa ja siirtää ne langattomasti toimistoon työraporttina. Raportista voit laajentaa
työn tiedot ja näyttää käsitellyt pellot, käytetyt tuotantopanokset jne. Karttanäkymästä näet lisäksi yleiskuvan
valituista parametreista. Fendt Task Doc helpottaa toiminnan dokumentointia säästäen arvokasta työaikaa.

Ainutlaatuinen yhteys toimiston ja koneen välillä

Pellot

Uuden kuljettajan työaseman parina toimii ohjaamon

Kohdassa Pellot hallitaan peltoalueita. Voit tuoda

ulkopuolella käytettävä FendtONE offboard*. Sovellusta

peltotiedot (pellonrajat/ajolinjat) matkapuhelimen tai

voi käyttää sivustolta www.fendt.one joko toimiston

USB-tikun avulla. Voit näyttää kohdealueet–Googlen

tietokoneella tai mobiililaitteen sovelluksen kautta.

kartoilla. Voit myös valita tai poistaa ajolinjoja

FendtONE offboard -sovelluksella voit hallita pelto-,

(AB-linjoja ja kaarteita) sekä esteitä.

tilaus- ja traktorin tietoja ja organisoida tiimisi työn.
Toimintalogiikka on sama kuin traktorin päätteellä.
Samanlainen yleiskuvan hallinta auttaa sovittamaan

Kartta+

etusivun omien tarpeiden mukaan.

Kohdasta Kartta+ näet yleiskuvan koneen sijainnista ja
parametreista, pelloista ja yksittäisistä sijainneista.
Koneen yleiskuvasta nähdään nykyisen sijainnin lisäksi

Koneet

polttoaineen määrä, käyttötunnit ja nopeus. Sijainnit voi

Kohdasta Koneet voit luoda konekannan – joko

asettaa halutuiksi Googlen karttoihin perustuvalla

käyttämällä runkonumeroa (VIN) tai syöttämällä

kartalla, ja yksittäiset tiimin jäsenet voivat hakea niitä.

koneen tiedot manuaalisesti. Voit myös kirjoittaa

Kohdassa Kartta+ näkyvät myös kaikki kohtaan Pellot

huomautuksia tiimille.

tallennetut peltotiedot.
* Saatavana aluksi Saksassa (DE), Isossa-Britanniassa (UK) ja Ranskassa (FR). Tulee saataville muissa
maissa myöhemmin.

Tiimi
Tiimi-moduuli tarjoaa yleiskuvan yrityksen kaikista
työntekijöistä ja heidän rooleistaan (omistaja, kuljettaja,
harjoittelija jne.). Voit luoda jokaisessa toiminnossa
erilaisia käyttöoikeuksia yksittäisille tiimin jäsenille
(luku/kirjoitus jne.) sekä asettaa käyttäjätilin
voimassaoloajan (hyvä ominaisuus työharjoittelussa
oleville).
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Automaattiohjausjärjestelmä: VarioGuide / Fendt Guide

Tarkkuutta vaativille –
Fendt-automaattiohjaus
Luota testivoittajaan

Koska mitään ei kannata jättää arvailujen varaan

VarioGuide / Fendt Guide avaa uusia mahdollisuuksia

Top agrar -lehden testissä

VarioGuide / Fendt Guide on Fendt Vario -traktoreiden,

Pitkä päivä pellolla takana eikä loppua vieläkään näy?

verrattiin kuuden eri

ajosilppureiden, ruiskujen ja leikkuupuimureiden

Fendtin automaattiohjauksella työskentely on erittäin

traktorinvalmistajan järjestelmän

automaattiohjausjärjestelmä. Erittäin tarkan

tarkkaa aina – myös pimeällä ja kun näkyvyys on

tarkkuutta. VarioGuide / Fendt

satelliittiteknologian avulla konetta ohjataan

huono. Päätteellä kaikki on näkyvissä: jo työstettyä

Guide voitti ensimmäisen

luotettavasti tarkkuustasolla +/- 2 cm. Pysyt aina

aluetta on helppo ja selkeä seurata.

palkinnon sekä satelliittipohjaisen

oikealla ajolinjalla, työn laatu paranee ja voit

Jos automaattiohjaus on jo käytössä maatilallasi,

signaalin että Sapos-RTK:n osalta

hyödyntää koneesi mahdollisimman hyvin. Fendtin

mietitkö, miten voisit vielä parantaa päivittäistä työtäsi?

ollen kaikista testiin

automaattiohjaus on täysin integroitu Fendtin

Muiden automaattiohjaustuotteiden ohella, kuten

osallistuneista järjestelmistä

ajoneuvojen väliseen käyttökonseptiin, josta on etua

VarioGuide / Fendt Contour Assistant tai Fendt TI

tarkin. "Ohjausjärjestelmä erottuu

sekä uusille että kokeneille kuljettajille. Fendtin

Headland -päisteautomatiikka, VarioGuide /

edukseen loogisella käytöllään ja

automaattiohjausjärjestelmää ohjataan Vario-

uskomattomalla tarkkuudellaan."

päätteeltä. Uudessa kuljettajan työasemassa

Fendt Guide on lähtökohta tehtävänhallintaan ja
koneohjaukseen liittyville Smart Farming -lisäratkaisuille.

(top agrar, 03/2020)

VarioGuide / Fendt Guide -järjestelmää voi seurata ja

Automaattiohjausta tarvitset esimerkiksi, jos haluat

käyttää sekä kyynärnojan päätteeltä että kattoon

vaihtaa paikkakohtaisen työn tietoja koneen ja

asennetulta päätteeltä.

peltotietokannan välillä dokumentoinnin tarkoituksissa.

Pidä silmällä kaikkia tärkeitä asioita
Uuden kuljettajan työaseman näytöiltä näet kaikki haluamasi tiedot.
Automaattiohjaukselle on varattu kyynärnojan päätteen koko näyttö ja
kattoon asennetun päätteen näytöllä on tilaa muille tiedoille.

Lisäksi Fendtin automaattiohjausjärjestelmä on
edellytys Fendt Section Control -lohko-ohjaukselle ja
VarioGuide- / Fendt Guide -järjestelmän edut

lohkokohtaiselle Fendt Variable Rate Control

- Helpottaa kuljettajan elämää: kuljettaja voi keskittyä

-annostelunsäädölle, jotka tehostavat peltotyötä

täysin laitteisiin ja seurata helposti jo käsiteltyä

entisestään. Käytettyäsi kerran Fendtin

aluetta

automaattiohjausta tulet huomaamaan, että se on

- Säästömahdollisuudet: suurempi käsitelty pinta-ala,

korvaamaton työkalu tilallasi. Kokeile vaikka itse!

koska koko työleveys hyödynnetään samalla
minimoiden ei-toivotut päällekkäisyydet ja vähentäen
resurssien käyttöä
- Kestävä maankäytön hallinta: maaperän painuminen
minimoituu päällekkäisyyden vähenemisen ja
ajoneuvon käännösten optimoinnin kautta
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Automaattiohjausjärjestelmä: satelliittivastaanottimet NovAtel, Trimble

Tarpeitasi vastaava
automaattiohjaus.

Korjaussignaalien tarve
Kun vastaanottimella on selkeä näkymä vähintään kolmeen satelliittiin, sijainti voidaan määrittää. Koska
yhteen järjestelmään voi kuulua 18–30 satelliittia (tai enemmänkin), jotka kiertävät maapallon ympäri kaksi

Tarkkuustasoja on erilaisia

kertaa päivässä, ja yksi vastaanotin tukee useita satelliittijärjestelmiä, mitään ongelmaa ei ole avoimilla

Kaksi tekijää, jotka ovat ratkaisevan tärkeitä maanviljelyssä:

alueilla. Erilaiset häiriötekijät, kuten väyläviat, sään vaikutukset sekä absorptio ja heijastuminen ilmakehään,

- Ajolinjojen välinen tarkkuus: ilmaisee ajolinjojen välisen kosketuksen
tarkkuuden.

voivat kuitenkin aiheuttaa jopa +/- 12 metrin poikkeamia todellisesta sijainnista, mikä ei ole riittävä
tarkkuustaso maanviljelyksen tarkoituksiin. Tästä syystä tarvitsemme korjaussignaaleja, jotka voivat parantaa

- Toistotarkkuus: määrittää, miten tarkasti esimerkiksi edellisen
kasvukauden olemassa oleva ajolinja tai pellonraja voidaan toistaa.

sijainnin tarkkuutta jopa +/- 2 cm.

Valinta on sinun

Päivitä milloin tahansa

Fendt-automaattiohjausjärjestelmän voi määritellä

Fendtin automaattiohjausjärjestelmän tärkeä etu on sen

omien tarpeiden mukaisesti. Järjestelmään voi asentaa

jälkiasennettavuus, muunnettavuus ja päivitettävyys

joko NovAtel- tai Trimble-satelliittivastaanottimen. Työn

PowerPlus-/Power+- tai ProfiPlus-/Profi+-malleihin

ja yksilöllisten vaatimusten mukaan voit valita sopivan

milloin tahansa. Aloittelevana käyttäjänä olet ehkä

tarkkuustason korjaussignaalin. VarioGuide / Fendt

tähän saakka käyttänyt maksutonta korjaussignaalia,

Guide -toiminto on sama käyttäjästä riippumatta.

mutta haluat nyt tarkentaa työtäsi? Tai haluat vaihtaa

NovAtel®-vastaanotin

Trimble®-vastaanotin

ulkoisesta järjestelmästä VarioGuide- / Fendt Guide
-järjestelmään? Myyjäsi kertoo sinulle mielellään lisää.

15–30 cm

15–30 cm
Satellit

NovAtel -Standard
®

Korrektursignal: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm tarkkuus urasta uraan; ± 150 cm toistettava tarkkuus

Korrektursignal: SBAS (EGNOS & WAAS)
± 15–30 cm tarkkuus urasta uraan; ± 150 cm toistettava tarkkuus

Trimble® – laajennettavissa olevat korjaussignaalit

NovAtel® – laajennettavissa olevat korjaussignaalit

Suorituskykyinen yleislaite: NovAtel®

Tehokas asiantuntija: Trimble®

Vakiovaruste

Vakiovaruste

SBAS (EGNOS / WAAS)

SBAS (EGNOS / WAAS)

TerraStar-L (maksuton ensimmäisen vuoden ajan)

RangePoint® RTX (maksuton ensimmäisen vuoden ajan)

Lisävaruste

Lisävaruste

TerraStar-L (toisesta vuodesta lähtien)

RangePoint® RTX (toisesta vuodesta lähtien)

TerraStar-C Pro

CenterPoint® RTX
CenterPoint® RTX Fast

2–15 cm
Satelliitti

Korjaussignaali: TerraStar-L
± 15 cm tarkkuus urasta uraan; ± 50 cm toistettava tarkkuus
Korjaussignaali: TerraStar-C Pro
± 2 cm tarkkuus urasta uraan; ± 2 cm toistettava tarkkuus

2–15 cm
Satelliitti

RTK
2 cm

Satellit

Trimble®-Standard

Korjaussignaali: RTK
± 2 cm tarkkuus urasta uraan; ± 2 cm toistettava tarkkuus

Mobiiliverkko/radio

Korjaussignaali: RangePoint® RTX
± 15 cm tarkkuus urasta uraan; ± 50 cm toistettava tarkkuus
Korjaussignaali: CenterPoint® RTX ja CenterPoint® RTX Fast
± 2 cm tarkkuus urasta uraan; ± 2 cm toistettava tarkkuus

RTK
2 cm

Korjaussignaali: RTK
± 2 cm tarkkuus urasta uraan; ± 2 cm toistettava tarkkuus

Mobiiliverkko/radio

Koska vastaanottimet on asennettu kattoluukun alle, ne ovat täysin suojassa varkaudelta, säältä ja vaurioilta.

Maksuton ja helppo käsitellä: SBAS

Valmistajakohtaiset laajennettavat

Korkein tarkkuustaso: RTK

SBAS (Satellite Based Augmented System) tarkoittaa

korjaussignaalit

RTK (Real Time Kinematic) on tarkin korjaussignaali ja vastaa korkeaan

RTK (NTRIP-mobiiliverkko)

maksuttomia ja vapaasti käytettävissä olevia

Satelliittivastaanottimien valmistajat tarjoavat omat

vaatimustasoon. RTK on suositeltava kaikissa toimenpiteissä, joissa

Edut

Edut

korjaussignaalipalveluita EGNOS (European

korjaussignaalinsa, jotka ovat tarkempia kuin SBAS

vaaditaan erityistä huolellisuutta, esim. mekaaninen kasviensuojelu tai

ja sen vuoksi sopivia tarkkuutta vaativaan työhön.

kylvö. RTK:n tarkkuus mahdollistaa peltotietojen hyvän ylläpidon ja

Kustannustehokas hankinta

Trimble xFill™ -teknologia: Silloitus enintään 20 minuuttia kestävien RTKkatkosten aikana

Geostationary Navigation Overlay Service, Europe) ja
WAAS (Wide Area Augmentation System, USA).

Vakiomalli on maksuton ensimmäisen vuoden ajan.

käytön uudelleen ja uudelleen seurantatyössä tulevina vuosina. Toisin

SBAS soveltuu maanmuokkauksen toimenpiteisiin

Eri tilauksesta voit käyttää korjaussignaalin

kuin SBAS-järjestelmässä ja valmistajien omissa ratkaisuissa,

sekä peruslannoitukseen tai kalkitsemiseen.

tarkempaa versiota ja työskennellä RTK-alueen

korjaustietoja ei lähetetä satelliittien kautta, vaan radion tai

tarkkuudella.

mobiiliverkon välityksellä (datamuoto RTCM 2.x, RTCM 3.x tai CMR).

RTK (Radio)

RTK (Radio)

RTK (NTRIP-mobiiliverkko)

Erittäin tarkka SBAS-tilassa GLIDE-algoritmilla
Steadyline-mekanismi (vararatkaisu RTK-katkosten varalta)

Valinnainen xFill™ Premium -käyttö: rajoittamaton silloitus RTK-katkoksille

Valinnainen RTK ASSIST™ -käyttö: Silloitus enintään 20 minuuttia kestävien
RTK-katkosten aikana
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Yksittäinen ajolinja
- Ohjausjärjestelmää voidaan käyttää myös viljelyalueilla, joita ei ole kylvetty tällä
järjestelmällä.
- Ajolinjan (esim. ajoreitin) helppo tallennus ja käyttö seuraavalla kerralla

Automaattiohjausjärjestelmä: VarioGuide / Fendt Contour Assistant

Pysy reitillä vieläkin
paremmin.

Muotosegmentit-ajolinja
- Aikaa säästävä ja mukava: nopea ja helppo ajolinjojen laadinta, muotolinjojen
automaattinen luonti pellonrajan mukaan, ohjausjärjestelmän johdonmukainen käyttö
myös päisteellä
- Tietojen tallennus ja käsittely: mahdollisuus muuntaa aikaisemmin (monien vuosien
aikana) tallennetut ajolinjat muotosegmenteiksi

Älykäs avustin

Voit luoda pellon rajan automaattisesti

VarioGuide / Fendt Guide Contour Assistant on

muotosegmenttitoiminnosta. Toisaalta taas eri

hyödyllinen toimintopaketti, joka tehostaa ja helpottaa

muotosegmentit voidaan laskea pellon rajan

peltotyötä entisestään. Contour Assistant -avustin

mukaisesti. Sinulla on myös mahdollisuus käyttää

laajentaa automaattiohjausjärjestelmää

olemassa olevia (esimerkiksi edellisen vuoden)

muotosegmenteillä ja yksittäisellä ajolinjalla.

ajolinjoja ja laskea muotosegmentit niiden perusteella.

Säästä aikaa ja kustannuksia – muotosegmentit

Stressitöntä viljelystenhoitoa: Yksittäinen ajolinja

Uusi muotosegmentteihin perustuva ajolinjatyyppi

Yksittäinen ajolinja -toiminnolla voit tallentaa

vähentää työn monimutkaisuutta ja on hyödyllinen

vapaamuotoisen ajolinjan. Esimerkiksi kaikki ajoreitillä

työkalu useiden käytännön esteiden voittamiseen.

ja päisteellä ajetut ajolinjat voidaan tallentaa yhdeksi

Sinä tunnet tilanteen ja voit luoda erilaisia ajolinjoja

ajolinjaksi. Jos käsittely on uusittava, traktorin ja

päätteellä (esim. pääasiallinen työskentelysuunta,

työkoneen yhdistelmä ajaa koko pellon läpi

päisteet). Pellon käsittelyn aikana joudut aina

automaattiohjauksella. Yksittäinen ajolinja sopii hyvin

vaihtamaan erilaisten ajolinjojen välillä päätteen kautta.

sellaisten kasvien sadonkorjuuseen ja käsittelyyn,

Tämä voi olla hankalaa esimerkiksi kylvötyössä, jossa

jotka on istutettu ilman ajolinjaohjausta.

kylväminen aloitetaan päisteeltä. Contour Assistant
-avustimen avulla voit tallentaa nämä erilaiset ajolinjat
muotosegmentiksi, jossa samanlaiset ajolinjat
(esimerkiksi kaikki pääasiallisen muokkaussuunnan
ajolinjat) yhdistetään. Traktori tunnistaa työstettävällä
pellolla automaattisesti segmentin, jossa se on,
ajosuunnan, kulman ja etäisyyden perusteella ja
ilmoittaa, missä muut pellon ajolinjat ovat. Kun lähdet
liikkeelle, ajolinja vaihtuu automaattisesti. Sinun ei
tarvitse vaihtaa segmenttien välillä päätteellä, vaan voit

Jotta esteet eivät olisi enää esteitä: Mukautuva muoto

keskittyä täysin työkoneen valvontaan.

Eräs VarioGuide- / Fendt Guide -automaattiohjausjärjestelmän hyödyllinen
toiminto on ajolinjatyyppi nimeltä Mukautuva muoto. Kuvitellaan
esimerkiksi, että ohitat manuaalisesti esteen pellolla. Tällöin ajettu ja
tallennettu alue toimii viitteenä seuraavalle ajolinjalle. Karttanäytöllä
lasketaan vain yksi ajolinja viimeisen ajolinjan oikealle ja vasemmalle
puolelle. Näin varmistetaan koko työskentelyalueen käsittely (esim. niitto)
esteen väistämisen jälkeen.
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Automaattiohjausjärjestelmä: Variotronic / Fendt TI, Fendt TI Headland
TI

U-käännöstoiminto

Osapelto-toiminto

U-käännöstoiminto sopii erinomaisesti perinteiseen kyntötyöhön.

Ovatko sääolosuhteet epävarmat? Osapelto-toiminnolla voit

Päätät itse, mikä ajolinjoista on liityntäreittisi.

käsitellä pellon keskiosan lohkoina.

Päistetoimenpiteet
hallintaan.
Helpotusta napin painalluksella: VariotronicTI / Fendt TI
Siistin päisteen aikaansaamiseksi tarvitaan useita

Ota kaikki irti automaattiohjausjärjestelmästä:

käden liikkeitä oikeassa paikassa oikeaan aikaan,

Fendt TI Headland on täydellinen paketti ammattimaisiin

mikä ei ole ihan helppoa, kun on samalla keskityttävä

tuloksiin päisteellä. Työsarjat tallennetaan ja

varsinaiseen työhön. Eikö olisikin hienoa, jos voisit

aktivoidaan yhdessä VarioGuide- / Fendt Guide

välttää toistuvat toimenpiteet ja aktivoida ne

-automaattiohjausjärjestelmän kanssa, jolloin päisteen

halutessasi? Nyt voit tehdä niin samalla säästäen aikaa,
keventäen työtä ja vähentäen virheitä. VariotronicTI- /

käsittely on huomattavasti helpompaa ja työskentely

Fendt TI -järjestelmässä kuljettaja voi kätevästi luoda
parhaan toimintasekvenssin manuaalisesti traktorin

sisältää kummatkin kaksi tuotetta, VariotronicTI
automatic / Fendt TI Auto ja VariotronicTI Turn

seisoessa tai tallentaa sen ajon aikana. Määritetty

Assistant.

Fendt TI Headland

mahdollisimman vähän rasittavaa. Fendt TI Headland

työvaiheiden sarja aktivoidaan yhden painikkeen
painalluksella. Näin voit kohdistaa täyden ja
jakamattoman huomiosi varsinaiseen peltotyöhön.

Oikeassa paikassa oikeaan aikaan: VariotronicTI
automatic / Fendt TI Auto
VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto mahdollistaa
automaattisen työvaihesarjan etujen lisäksi
sijaintitietojen käytön opastuksena. Yhdessä
VarioGuide- / Fendt Guide -järjestelmän kanssa
yksittäiset sarjat (kuten takahydrauliikan lasku)
aktivoituvat automaattisesti päisteellä
automaattiohjausjärjestelmän määrittämän sijainnin
mukaan – ilman että sinun tarvitsee nostaa
sormeakaan. Näin voit käyttää ohjausjärjestelmää
tehokkaasti myös päisteellä: pidä aina sama etäisyys
pellonreunaan.
Automaattinen kääntyminen: VariotronicTI Turn Assistant
VariotronicTI Turn Assistant lisää Fendt TI Headland -järjestelmän sisältämään VariotronicTI automatic- / Fendt TI Auto -päisteautomatiikkaan
automaattisen kääntymisavustimen. Sinä valitset seuraavan ajolinjan ja voit käsitellä pellon keskustan joko U-käännöstoiminnolla tai osapeltotoiminnolla. Kääntymisavustin keventää työtä merkittävästi ja tekee siitä tarkkaa ja tehokasta. Lisäksi säästät tuotantopanoksia ja kääntymiseen
tarvittavaa aikaa samalla suojaten maaperää optimaalisten käännösten ansiosta. Käännösautomatiikka on aluksi saatavana nykyisen kuljettajan
työaseman yhteydessä.

Fendt TI Headland

VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

= työvaiheiden sarjan tallennus ja automaattinen laukaisu päisteellä
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VariotronicTI Turn Assistant

= automaattinen käännös päisteellä (aluksi saatavana nykyiseen
kuljettajan työasemaan)
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Agronomia: VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Säästää aikaa toimistossa.
Ilmainen kolmen vuoden lisenssi
Kun Fendt-koneessa on VarioDoc Pro / Fendt Task Doc -järjestelmä,
agronomiatietoja voi siirtää langattomasti yhteensopivien peltotietokantojen
ja Fendt-koneen välillä. Toiminnolle tarvitaan lisenssi, joka on maksuton
ensimmäisten kolmen vuoden ajan agronomian peruspaketin tilaamisesta.

Paperityöt hallintaan
Kun päivittäinen elämä on jo muutenkin kiireistä, ei ole

Vaihtoehtoisesti voit luoda tilauksen johonkin useista

ihme, jos välttämättömät paperityöt tuntuvat rasittavilta.

päätteeseen USB-tikun tai Bluetooth-yhteyden kautta.

Hyvä uutinen on, että Fendt-koneesi auttaa sinua

Käsitelty työ tuodaan samalla tavalla peltotietokantaan

dokumentoimaan peltotyöt parhaalla mahdollisella

standardimuotoisena ISO XML -tiedostona. Kaikissa

tavalla. Tilausperusteisen VarioDoc- tai VarioDoc Pro- /

Fendt-koneissa, joissa on 10,4 tuuman Vario-pääte, on

Fendt Task Doc -dokumentointijärjestelmän avulla

vakiovarusteena VarioDoc.

yhteensopivista peltotietokannoista ja siirtää sen

traktorisi kerää kaikki tarvittavat tiedot työskentelyn
aikana. Sen jälkeen tiedot voidaan siirtää
standardimuotoisena tiedostona peltokarttaan – joko

Dokumentoinnin lisätoiminnot: VarioDoc Pro /

USB-tikulla, Bluetooth-yhteydellä tai langattomasti

Fendt Task Doc

mobiiliverkon kautta. Dokumentointijärjestelmä on

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc lisää ajotietokoneen

integroitu täydellisesti Fendt-käyttökonseptiin, mikä

tarjoamiin tietoihin muita koneen parametreja ja

tekee sen käytöstä vieläkin helpompaa niin aloittelijoille

sijaintitietoja, joita voi käyttää VarioGuide- / Fendt

kuin kokeneemmillekin käyttäjille.

Guide -automaattiohjausjärjestelmässä. Sijaintitiedot
lasketaan ja tallennetaan viiden metrin välein. VarioDoc
Pro / Fendt Task Doc on edellytys lohkokohtaiselle

Täydellinen perusdokumentointi: VarioDoc

Fendt Variable Rate Control -annostelunsäädölle.

Ajotietokoneensa avulla Fendt-kone pystyy keräämään

Tiedot voidaan siirtää VarioDoc Pro- / Fendt Task Doc

erilaisia tietoja työstä. Näitä tietoja voi hyödyntää

-järjestelmässä mobiiliverkon tai USB-yhteyden kautta,

VarioDocissa laatimalla tilaukseen liittyvät asiakirjat

mikä tekee työstä joustavampaa ja auttaa täyttämään

tilanhallintajärjestelmässä. Kaikki dokumentoinnin

jatkuvasti tiukkenevat dokumentointivaatimukset.

asetukset voi määrittää näytöltä:

Laajempi dokumentointijärjestelmä sopii hyvin

- työn nimi, pellon nimi ja viljalaji

urakoitsijoille ja yhteisöille, joilla on yhteinen

- tilan/asiakkaan osoite

tietojenkäsittely. ISO-XML-muodon lisäksi VarioDoc Pro

- kasviensuojeluaine ja sen määrä

/ Fendt Task Doc pystyy käsittelemään myös Shape-

- koneen käyttäjä

muotoisia tietokantoja ilman ongelmia. Shape-

- käytössä oleva työkone

tietokantoja voi siirtää vain USB-tikulla.

- vallitsevat ilmasto-olosuhteet
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Agronomia: agrirouter

Eri valmistajien
tietojen vaihto.
Ilman agrirouteria

agrirouterin kanssa

Mitä enemmän yhteysliittymiä on, sitä monimutkaisempaa on tiedonvaihto: suurempi riski

agrirouter toimii keskitettynä tiedonvaihtoalustana, jonka kautta erilaiset toimijat voivat

yhteensopivuusongelmista, enemmän työtä käyttöliittymän määrittelyssä ja ylläpidossa.

jakaa tietoja keskenään saumattomasti. Käyttöliittymien määrä on minimoitu.

valmistajan* koneiden ja maatalousohjelmistojen välillä

Käytä FendtONE Offboard -sovellusta yhdessä agrirouterin kanssa

Sinä määrität reitin, agrirouter toimittaa tiedot

minimoiden tarvittavien käyttöliittymien määrän.

FendtONE Offboard -sovelluksen ja agrirouterin välinen liittymä lisää

Alku- ja loppupisteet (esim. tilanhallintajärjestelmä ja traktorin pääte) määritetään ja

toimintavaihtoehtoja. Tulevaisuudessa voit yhdistää muita koneita*

tiedonvaihtoreitit valitaan yksitellen maksuttomalla agrirouter-tilillä. Kaikki on täysin

FendtONE-järjestelmään ja käyttää niitä tilaustenhallinnassa. Lisäksi

hallinnassasi, tiedot ainoastaan siirretään, niitä ei tallenneta.

Perusongelman ratkaisu

agrirouterin edut

Digitalisaation edetessä maatalouskoneista tulee yhä

- Esteetön tiedonsiirto maatilalla käytettävien koneiden

älykkäämpiä. Traktori ja työkone ovat yhteydessä

ja maatalousohjelmistojen välillä myös eri valmistajien

toisiinsa ja puhuvat keskenään samaa kieltä ISOBUS-

koneista koostuville konekannoille*

standardin ansiosta. Viime vuosina

- Mutkaton tiedonvaihto asiakkaiden ja

maatalousohjelmistojen valikoima on laajentunut

palveluntarjoajien kanssa: kahden agrirouter-tilin

edelleen, ja sovelluksia, digitaalisia tilatietokantoja,

yhdistäminen tarjoaa erittäin nopean ja turvallisen

maatilan hallintaratkaisuja sekä käyttöliittymiä
agronomiatietojen jakamiseen on tullut aina vain lisää.
Lisääntyvä monimutkaisuus voi tuoda nopeasti
mukanaan hankaluuksia. Jokainen käyttöliittymä vaatii
lisätyötä asetuksien määrittämiseen ja ylläpitoon, ja
yhteensopivuusongelmat tuovat usein lisää päänvaivaa.

tiedonjakomahdollisuuden.
- Läpinäkyvyys ja tietojen valvonta: tiedonsiirtoreitit
ovat ainoastaan käyttäjän itsensä määritettävissä.
- Tietoturva: tietojasi ei tallenneta.
* Jos maanviljelyskoneet tai ohjelmiston valmistaja on rekisteröity agrirouteriin. Lisätietoja on
osoitteessa www.my-agrirouter.com.

Juuri tätä taustaa vasten maatalouskoneiden
valmistajat – mukaan lukien Fendt – ovat yhdistäneet
voimansa kehittääkseen valmistajasta riippumattoman
tiedonvaihtoalustan agrirouterin avulla. agrirouter
mahdollistaa mobiilin tiedonvaihdon kenen tahansa

voit liittää muita maanviljelyksen ohjelmistoratkaisuja* FendtONE
Offboard -sovellukseen. Käytä FendtONE-järjestelmää aluksi
helpottamaan siirtymistä työkohtaiseen dokumentointiin ja myöhemmin
tietojen siirtämiseen FendtONE-järjestelmästä edistyneisiin
tilanhallintajärjestelmiin jatkokäsittelyä varten.
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Agronomia: NEXT Machine Management, NEXT Wayline Converter

Valmistajasta riippumaton
tietojen käsittely.

Suosittelemme NEXT Machine Management -järjestelmää FendtONE-sovelluksen lisäosaksi
Oletko aloittelija maatalousohjelmistojen alueella ja haluaisit käyttää aluksi yksinkertaista ja helppotajuista järjestelmää? FendtONE offboard on
helppokäyttöinen sovellus, jonka avulla voit hallita koneitasi ja tiimiäsi sekä dokumentoida työt tehtäväkohtaisesti. Tähän perustuen NEXT Machine
Management tarjoaa sinulle yhteensopivan järjestelmän, joka sisältää vieläkin enemmän mahdollisuuksia. Voit luoda tietokantoja Fendt Variable
Rate Control -annostelunsäätöön ja lähettää ne langattomasti koneeseen.

Konekannan älykkääseen käyttöön:

Käytä eri valmistajien peltotietoja:

NEXT Machine Management:

NEXT Wayline Converter (powered by Fuse)

agrirouter varmistaa saumattoman tiedonsiirron eri

Onko tilallasi eri valmistajien traktoreita ja haluat

valmistajan koneiden ja maatilanhallintajärjestelmien

käyttää automaattiohjausta kaikissa koneissa?

välillä. Kysymys on siitä, mitä järjestelmää haluat

Siinä tapauksessa ehkä tiedätkin, että datamuodot

käyttää valmistajien koneiden tietojen arvioinnissa

eivät usein ole yhteensopivia, jolloin et voi käyttää

parhaalla mahdollisella tavalla ja myös liiketoimintasi

peltotietojasi jokaisessa ohjausjärjestelmässä. NEXT

eduksi. Tätä taustaa vasten maatalousalalla toimivat

Wayline Converter antaa mahdollisuuden muuntaa

yritykset – mukaan lukien Fendt – ovat yhdistäneet

pellonrajat ja AB-linjat datamuotoon, joka sopii

voimansa ja osaamisensa ja kehittäneet NEXT Machine

VarioGuide- / Fendt Guide -järjestelmään. Lähetä

Management -alustan. NEXT Machine Management

tallennetut tiedot toimistoon NEXT Wayline Converter

-mobiilisovelluksessa käytetään agrirouterin kautta

-verkkosovellukseen. Sovellus muuntaa ja näyttää

lähetettäviä tietoja tehokkaaseen suunnitteluun,

tiedot, ja tallennetut AB-linjat ja pellonrajat ovat aina

tuotantoon ja dokumentointiin eri valmistajien koneiden

käytettävissäsi. Tarvitset ainoastaan USB-tikun tietojen

yhteydessä.

lataamiseen.

NEXT Machine Management -sovelluksen edut

NEXT Wayline Converter -sovelluksen edut:

- työtietojen langaton siirto koneisiin

- maksuton

- tehokas koneiden käyttö eri valmistajien koneiden

- yhteensopivuus eri valmistajien välillä

parhaan mahdollisen hyödyntämisen kautta
- ajansäästö toiminnan automaattisen dokumentoinnin
ansiosta
- tulevaisuuden kestävä laitteisto ja korkea
tietoturvataso

- tietojen säilyminen: olemassa olevien (pitkäaikaisten)
peltotietojen käyttö
- ajansäästö: peltojen rajoja ja AB-linjoja ei tarvitse
tallentaa ensin
- mahdollisuus muuntaa pellonrajat
maatilanhallintajärjestelmistä
- nopea ja helppo tiedonvaihto asiakkaiden ja
palveluntarjoajien kanssa
- helppo ja looginen käyttö

NEXT Wayline Converter
NEXT Wayline Converter (powered by Fuse) -sovelluksella voit siirtää pellonrajat ja AB-linjat helposti ja
kätevästi eri valmistajien datamuotoihin.
Lisätietoja on osoitteessa www.fusesmartfarming.com/products/next-wayline-converter-tool
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Nopeasti apua tarvittaessa

Telemetria: Fendt Connect, Fendt Smart Connect

Havainnollinen kuva koneen suorituskyvystä

Fendt Connectin avulla myös yhteistyökumppani

Jokaisen traktoriin kytketyn koneen tietyt koneparametrit voidaan

voi tarkastella koneen virheilmoituksia ja reagoida

näyttää tilastoina ja kartalla. Lisäksi useaa konetta voidaan verrata

niihin. Joskus riittää vain yksi puhelinsoitto, ja

keskenään ja tarkastella esimerkiksi eri kuljettajien toimintaa.

koneyhdistelmä on taas käyttökunnossa.

Optimoi traktorin käyttö.

Konetietojen haku mistä tahansa: Fendt Connect

Kaikki näkyvissä – Fendt Smart Connect

Fendt Connect on Fendt-koneiden keskitetty

Fendt Smart Connect näyttää koneen parametrit

telemetriaratkaisu. Fendt Connect kerää ja laskee

iPadissa. Kun koneessa on telemetrian peruspaketti,

koneen tiedot, jolloin viljelijät ja urakoitsijat voivat

voit näyttää tietyt koneen tiedot maksuttomassa

seurata, analysoida ja optimoida koneidensa kuntoa ja

Fendt Smart Connect -sovelluksessa. Tiedonsiirto

käyttöä. Mobiilin tiedonsiirron ansiosta reaaliaikaiset

tapahtuu WiFi-yhteydellä. Fendt Smart Connect tarjoaa

koneen tiedot voi hakea mistä tahansa – toimiston

kuljettajalle mukautettavan lisänäytön koneen

tietokoneesta, tabletista tai älypuhelimesta.

parametreille, kuten polttoaineen kulutukselle ja
ajonopeudelle. Järjestelmä ei tallenna mitään tietoja

Telemetriajärjestelmän ydin

pysyvästi.

Kattoon asennettu AGCO
Connectivity -moduuli eli ACM

Fendt Connectin edut

Box huolehtii telemetriatietojen

- Toiminta tehostuu optimoitujen logistiikkapäätösten

lähettämisestä. Sen antennit
tunnistaa katolla näkyvistä hain
evistä. ACM Box lukee olennaiset
koneparametrit ja siirtää ne
joko mobiiliverkon kautta
Fendt Connect -sovellukseen /
verkkosovellukseen tai WLANverkon kautta Smart Connect
-sovellukseen.

ansiosta
- Kulutuksen seuranta työskentelyn aikana säästää
tuotantopanoksia
- Älykäs huoltojen aikataulutus maksimoi kaluston
käytettävyyden

Fendt Smart Connectin edut
- Maksuttomat lisänäytöt ohjaamossa
- Looginen käyttö tutuilla laitteilla ja ohjauksilla
- Tietojen täydellinen hallinta – ei pysyvää tietojen
tallennusta

- Seisonta-ajan minimointi: vianmääritystuki helpottaa
päätöksentekoa
- Joustavuus: reaaliaikaisten tietojen haku mistä
tahansa
Lisätietoja on osoitteessa get.agcoconnect.com.

Fendt Connect kertoo

Fendt Smart Connect kertoo

seuraavat tiedot:

seuraavat tiedot:

- traktorin sijainti ja reitti

- moottorin pyörimisnopeus

- polttoaineen kulutus ja

- luisto

AdBlue-nestetaso
- nopeus ja käytetty työaika
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- polttoaineen ja AdBlue-nesteen
kulutus

- koneen kapasiteetti

- moottorin kuormitus

- virheilmoitukset

- vetoteho

- tulevat huollot

- jne.
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Perustraktorin
Yleiskäyttöinen pääte (Universal

Lisähallintalaitteet (AUX-N tai AUX-O)

elektroniikkaohjausyksikkö (TECU)

Terminal, UT)

Voit käyttää lisähallintalaitteita (esim.

Traktorin elektroniikkaohjausyksikkö (ECU)

Tämän ISOBUS-standardin ansiosta voit

ohjaussauvaa) helpottamaan

on traktorin ajotietokone. Tämä standardi

Koneohjaus: Variotronic-työkoneohjaus / Fendt ISOBUS

ohjata työkonetta miltä tahansa päätteeltä

monimutkaisten laitteiden käyttöä.

antaa tietoja (esim. nopeus, voimanoton

Kaikki ymmärtävät
toisiaan.

tai käyttää yhtä päätettä erilaisten

Fendtin monitoimiohjaussauva on täysin

pyörimisnopeus) ja jakaa ne muiden

työkoneiden ohjaukseen.

ISOBUS-yhteensopiva.

ISOBUS-järjestelmään kuuluvien kanssa.

Task Controller basic (TC-BAS)

Task Controller geo-based (TC-GEO)

Task Controller Section Control (TC-SC)

Tractor Implement Management (TIM)

Dokumentoi tiettyjä kokonaisarvoja,

TC-BAS-järjestelmään verrattuna voit

Kytkee automaattisesti lohkot esimerkiksi

TIM-standardin avulla työkone pystyy

joilla on merkitystä tehtävän työn

kerätä lisäksi paikkakohtaisia tietoja tai

kylvökoneiden, ruiskujen tai lannoitteen

ohjaamaan automaattisesti tiettyjä

kannalta. Työkone antaa nämä arvot.

suunnitella paikkakohtaisia töitä

levittimien käytön yhteydessä GPS-sijainnin

traktorin toimintoja, kuten ajonopeutta

Tiedonvaihdossa TaskControllerin ja

esimerkiksi levityskarttojen avulla.

ja päällekkäisyysasteen mukaan.

tai traktorin hydrauliventtiileitä.

peltotietokannan välillä käytetään

TC-GEO on edellytys Fendt Variable

ISO-XML-datamuotoa.

Rate Control -annostelunsäädölle.

Pois erillisratkaisuista

ISOBUS kaikkiin vaatimuksiin

Elektroniikka tekee maatalouskoneista turvallisempia,

ISOBUS-järjestelmä koostuu erilaisista komponenteista,

tarkempia ja tehokkaampia. Aikaisemmin jokainen

joita ovat esimerkiksi traktori, pääte ja työkone.

ISOBUS – AEF:n tärkein tehtävä

valmistaja käytti omia elektroniikkaratkaisujaan,

Perustana on aina se, mitä pääte ja työkone pystyvät

AEF (Agricultural Industry

jotka edellyttivät erityisiä säätöjä jokaiselle traktorin

tekemään. Tämä puolestaan riippuu siitä, mitä ISOBUS-

Electronics Foundation) on

ja työkoneen yhdistelmälle. Tällöin tarvittiin useita

toimintoja (esittely oikealla) on saatavana ja aktivoituina

maatalouskoneiden valmistajien

erilaisia päätteitä ja runsaasti kaapelointeja

ISOBUS-järjestelmän yksittäisissä komponenteissa.

ja maatalousyhdistysten

ohjaamossa. ISOBUS poistaa nämä erillisratkaisut

Vain niitä toimintoja voidaan jakaa, jotka sisältyvät

organisaatio, joka on pyrkinyt

tarjoamalla standardoidun kytke ja käytä -liittymän

kaikkiin mukana oleviin komponentteihin. Jos haluat

optimoimaan ja edistämään

traktorin ja työkoneen välille. Kun ISOBUS-liitin

esimerkiksi käyttää Fendt Section Control -lohko-

eri valmistajien laite- ja

kytketään ISOBUS-rasiaan, työkoneen ohjausnäyttö

ohjauksen automaattista osaleveystoimintoa, TC-SC-

ohjelmistostandardeja jo

tulee näkyviin traktorin päätteelle. Käyttömukavuus

toiminto on oltava aktivoituna sekä päätteessä että

vuodesta 2008 lähtien. Fendt

on huippuluokkaa.

Section Control -järjestelmän sisältävässä työkoneessa.

ISOBUS – taustatoiminto

Tieto sisällöstä: AEF ISOBUS -tietokanta

Termi ISOBUS muodostuu seuraavista lyhenteistä:

AEF ISOBUS -tietokanta on arvokas hakuteos

- ISO (International Organization for Standardization)

selvitettäessä, mitä ISOBUS-toimintoja koneet tukevat

on yksi AEF:n perusjäsenistä.
Organisaation tärkein hanke
on ISOBUS.

= riippumaton organisaatio, joka kehittää ja panee

sekä niiden yhteensopivuutta muiden valmistajien

täytäntöön kansainvälisiä standardeja

tuotteiden kanssa. Näin sinulla on olennaiset tiedot jo

- BUS (Binary Unit System) = järjestelmä, jolla

ennen koneen hankkimista ja voit valita tarpeisiisi

lähetetään tietoja jaettua väylää käyttävien

räätälöidyn ISOBUS-yhdistelmän.

osallistujien välillä

Lisätietoja on osoitteessa www.aef-online.org.

ISOBUS on traktorin ja työkoneen välinen standardoitu
tiedonsiirtojärjestelmä. Järjestelmän standardointi
perustuu ISO 11783 -standardiin. Kaikki signaalit,
mukaan lukien ajonopeus ja voimanoton
pyörimisnopeus, ovat saatavana standardoidussa
muodossa. Myös koneen ja tietokannan välinen yhteys
on standardoitu ja yksinkertaistettu ISO XML:n avulla.
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Ilman Fendt Section Control -toimintoa
Kaksinkertainen kylvö, ruiskutus tai lannoitus kuluttaa tuotantopanoksia

Koneohjaus: Fendt Section Control

turhaan. Lisäksi liian tiheäksi kylvetyt pellot aiheuttavat kasvuston eroja

Fendt Section Control -toiminnon kanssa

ja rikkaruohojen kasvua.

Siistit kosketukset myös epätavallisen muotoisilla peltolohkoilla.

Kannattavaa tarkkuutta

Tarkasti kohdallaan

Fendt Section Control -järjestelmän edut

Kylvökoneen, lannoitteen levittimen tai ruiskun oikea-

- Säästää tuotantopanoksia jopa 15 % estämällä

aikainen kytkentä päälle ja pois päältä vaatii jonkin
verran harjoittelua päisteellä. Mitä pitempi
koneyhdistelmä, sitä hankalampaa on oikea ajoitus.
Epäsäännöllisen muotoiset pellot tai kiilamaiset alueet
asettavat lisäesteitä siistille peltotyölle. Käytännössä
kylvät, lannoitat tai ruiskutat saman alueen varmuuden

päällekkäisyydet
- Vähentää kasvitautien, tuholaisten ja rikkaruohojen
vaaraa estämällä liian tiheäkasvuisen sadon ja
käsittelemättä jääneet alueet
- Kuljettajalta vaaditaan vähemmän toimenpiteitä,
jolloin hän voi keskittyä työkoneen valvontaan

vuoksi mieluummin kaksi kertaa kuin jätät alueita

- Parantaa työn laatua, kun kosketus on siisti päisteellä

käsittelemättä. Mitä suurempi on työkoneen työleveys,

- Päistetoiminto: Varsinainen pelto voidaan käsitellä

sitä enemmän on tarpeetonta päällekkäisyyttä. Fendt

ensin ja päiste sen jälkeen

Section Control auttaa tässä. Section Control ohjaa
automaattisesti lohkoja ISOBUS-työkoneissa. Toiminto
on mahdollinen Task Controller Section Control (TC-SC)

Ei pelkästään peltoa varten – myös niittotyöt kevenevät

-järjestelmän kautta. Se kirjaa ylös jo käsitellyt pellon

Fendt Section Control -toiminnolla

alueet ja siirtää tarvittavat aktivointikomennot koneen

Kookkailla tai kapeilla peltolohkoilla jokaisen etu- ja

ajotietokoneeseen, joka huolehtii vastaavasti

takaniittoyksikön asettelu ja nostaminen oikeaan aikaan

osaleveyksistä. Edellytys toiminnolle on VarioGuide- /

testaa kuljettajan keskittymiskykyä kokemuksesta

Fendt Guide -automaattiohjausjärjestelmä, joka antaa

riippumatta. Fendt Section Control -toiminnolla koneet

tarvittavat sijaintitiedot.

hoitavat työn puolestasi. Jokainen etu- ja takaniittokone

Fendt Section Control tukee jopa 36 osaleveyttä.

ymmärretään tässä osaleveyksiksi. Kun vastaan tulee jo

ISOBUS-standardi varmistaa helpon ja loogisen

käsitelty alue tai virtuaalinen päiste, järjestelmä nostaa
leikkauslaitteen automaattisesti ylös. Näin voit keskittyä

käsittelyn: ohjausnäyttö tulee automaattisesti näkyviin
päätteelle, kun ISOBUS-liitin kytketään pistorasiaan.

täysin niittoprosessin valvontaan turmelematta karhoa

Toiminta aloitetaan helposti kytkintä kääntämällä.

päällekkäisellä käsittelyllä, mikä helpottaa myös
jälkitöitä.
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Koneohjaus: Fendt Variable Rate Control

Lohkokohtainen käsittely
maksimoi satomäärät.
Hyödynnä koko viljelymaasi potentiaali.

Toiminta

Kaikki viljelyalueet ovat luontaisesti erilaisia, eikä

Fendt Variable Rate Control näyttää peltokartalla pellon

mikään pelto ole kauttaaltaan samanlainen. Erilaisten

eri alueille parhaat annostelumäärät eri väreillä. Kartta

pinnanmuotojen ja maaperien vuoksi kasvien kastelu

luodaan tilanhallintajärjestelmässä ennen työn

ja lannoittaminen ei onnistu samalla tavalla, jolloin

aloittamista (esim. NEXT Machine Management). Voit

kasvusto voi olla erilaista yhdelläkin alueella. Tästä

käyttää omia tietojasi pellosta tai maaperäesimerkkien

syystä sadon maksimointi edellyttää toimenpiteiden

tietoja, satelliittitietoja jne. Sen jälkeen voit lähettää

oikeanlaista mitoittamista maaperän olosuhteisiin.

peltokartan työtilauksena koneeseen mobiiliverkon tai

Fendt Variable Rate Control on oikea toiminto tähän

USB-yhteyden kautta standardinmukaisessa ISO-XML-

vaatimukseen. Variable Rate Control säätää

tiedostomuodossa. Vaihtoehtoisesti voit ladata

tuotantopanosten (siementen, kasvinsuojeluaineiden,

tietokannan päätteeseen Shape-muodossa USB-tikun

lannoitteiden) käyttömäärän pellon jokaiselle osa-alalle.

avulla. TC-GEO Task Controller säätää automaattisesti

Tämän älykkään ratkaisun käyttöön tarvitset VarioDoc

halutut levitysmäärät paikan mukaan. Lopetettuasi

Pro- / Fendt Task Doc -järjestelmän, Fendt Section

työt pellolla voit lähettää maatilanhallintajärjestelmään

Control -toiminnon sekä ISOBUS TC-GEO

työraportin, joka sisältää siementen, lannoitteiden ja

-vakiolisenssin.

kasviensuojeluaineiden todelliset käyttömäärät. Näin

Älä tee kompromisseja
Saman alueen kasvusto on yleensä erilaista. Tämä sisältää
mahdollisuuden lisätä saatavilla olevia tuottoja. Fendt Variable Rate
Control -järjestelmällä voit hyödyntää maa-alueesi paremmin.

voit dokumentoida toimenpiteesi selkäesti ja verrata
niitä ajan kuluessa. Fendt Variable Rate Control pystyy
Fendt Variable Rate Control -järjestelmän edut

käsittelemään viittä erilaista tuotetta samanaikaisesti.

- Tuottavuuden nosto: maksimoi sato resursseja
säästäen
- Ajansäästö: voit käyttää työraporttia
viranomaisvaatimukset täyttävänä raporttipohjana
(esim. lannoitteiden käyttömääräykset).
- Joustavuus: yhteensopiva ISO XML ja Shapetiedostojen kanssa
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Koneohjaus: Variotronic / Fendt Implement Management (TIM)

Kun työkone ohjaa traktoria.

TIM – uusi ISOBUS-standardi

Aina oikea annostelu – Fendt Rogator 300 -ruisku on

Traktorin työkoneen hallintajärjestelmässä – Tractor

TIM-valmis

Implement System (TIM) – työkone voi ohjata

TIM-toiminnon ansiosta vedettävä Fendt Rogator 300

automaattisesti joitakin traktorin toimintoja, esimerkiksi

-ruisku voi olla yhteydessä TIM-valmiiseen traktoriin ja

ajonopeutta ja hallintaventtiilejä. Tämä on mahdollista,

ohjata traktoria automaattisesti. Yhdessä Fendt

kun sekä traktorissa että työkoneessa on ISOBUS-

OptiNozzlen kanssa ruisku ja traktori toimivat

toiminto TIM. Koska työkone optimoi itse

yhteistyössä erittäin tehokkaasti. Kasvinsuojeluruisku

kuormituksensa, kuljettajan työ kevenee ja yhdistelmä

laskee optimaalisen nopeuden, joka sopii

toimii tuottavammin. TIM on uusi ISOBUS-toiminto,

suutinparametreihin, haluttuun kulkeuman muutokseen

jonka uusin versio kuuluu kaikkiin tuotteisiimme.

ja ruiskutusmäärään. Käytössä olevan suuttimen tai

Fendtillä TIM on Fendt 500 Varion ProfiPlus-mallin

suutinyhdistelmän mukaan ruisku säätää

lisävaruste (nykyinen kuljettajan työasema).

koneyhdistelmän nopeuden laskettuun

Työkoneen puolella TIM-järjestelmää käytetään

tavoitenopeuteen. Tämä varmistaa, että tuotetta

lähinnä kuormavaunuissa (Fendt Tigo XR) ja

ruiskutetaan aina oikealla kulkeuman pienentymällä.

kasvinsuojeluruiskuissa (Fendt Rogator 300). TIM-

Aktiivinen TIM-ohjaus sallii kuljettajan säätää nopeutta

järjestelmän kanssa voi käyttää kaikkia muitakin

valittujen nopeustasojen sisällä. Traktorin ja ruiskun

sertifioituja työkoneita, jotka ovat läpäisseet AEF:n

yhdistelmä säilyttää automaattisesti valitun nopeuden.

ISOBUS-yhteensopivuustestin.

Samanaikaisesti ruisku sovittaa suuttimet tai
suutinyhdistelmän uuteen nopeuteen.

TIM pitää Fendt Variosi hallinnassa:
Fendt Tigo XR -vaunussa on TIM-valmius
Variotronic / Fendt Implement Management (TIM)
automatisoi Fendt Tigo XR -noukinvaunun työnkulun
kokonaan. Yhdistelmävaunu säätää traktorin
ajonopeuden noukintamäärään sopivaksi. Karhon

Kulkeuman pienennys 75 %
200 l/ha
2,5 bar

Kulkeuman pienennys 75 %
200 l/ha
2,5 bar

Kulkeuman pienennys 75 %
200 l/ha
2,5 bar

paksuuden mukaan anturi lähettää jatkuvaa palautetta
noukkimen vääntömomentista. TIM-toiminto säätää
Fendt Tigo XR:n ja Fendt Varion yhteistyön
automaattisesti tuottavaan lopputulokseen. Älykkäästä
avustimesta on suuri apu myös kuljettajalle, joka voi
keskittyä täysin kuormaukseen.

Suutin 1

Nopeus

6,9 km/h
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Suutin 2

Nopeus

11 km/h

Suutin 1
+
Suutin 2

17,8 km/h
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Fendt Smart Farming

Ammattilainen on vain niin hyvä kuin
hänen käytössään olevat työkalut.
Fendtin digitaaliset Smart Farming -tuotteet on

Uusia nimiä käytännössä testatuille

räätälöity juuri sinun maatilallesi

Uusissa Fendt 200 Vario-, Fendt 300 Vario- ja Fendt 700

Maanviljely on yhtä monipuolista kuin se on

Vario -malleissa on nyt uusi kuljettajan työasema.

monitahoistakin. Olipa kyseessä sitten keskisuuri

Kuljettajan työaseman upea erityispiirre – uusien

perheyritys tai satoja hehtaareja vuodessa käsittelevä

näyttöalueiden lisäksi – on uudenlainen FendtONE-

urakoitsija, työkoneisiin ja laitteisiin on aina voitava

käyttökonsepti. Myös Smart Farming -tuotteiden nimiä

luottaa. Juuri se lopulta varmistaa parhaat
lopputulokset. Fendt-koneen valinta on ihanteellinen

Nykyinen kuljettajan
työasema

Uusi kuljettajan työasema

on mukautettu matkan varrella. Nimet voivat olla

Automaattiohjaus

Automaattiohjaus

vaihtuneet, mutta toiminnot ovat edelleen samat.

VarioGuide

Fendt Guide

lähtökohta. Sen jälkeen kone on vielä varustettava

VarioGuide Standard NovAtel

Fendt Standard NovAtel

yksilöllisiä tarpeita vastaavasti.

VarioGuide RTK NovAtel

Fendt RTK NovAtel

Fendt tarjoaa älyteknologiaan perustuvan viljelyn

VarioGuide Standard Trimble

Fendt Standard Trimble

saralla monenlaisia tuotteita ja ratkaisuja, jotka auttavat

VarioGuide RTK Trimble

Fendt RTK Trimble

käyttämään traktoria tarkoituksenmukaisemmin ja

VarioGuide Contour Assistant

Fendt Contour Assistant

tekevät työskentelystä samalla entistä mukavampaa.

VariotronicTI

Fendt TI

Tuotevalikoima sisältää automaattiohjauksen,

Fendt TI Headland

Fendt TI Headland

agronomiamoduulin, telemetriajärjestelmän sekä

VariotronicTI-automatiikka

Fendt TI Auto

koneohjausjärjestelmän. Kunkin järjestelmän

VariotronicTI Turn Assistant

Tulossa pian

peruspakettiin kuuluvat aina perustoiminnot, joita voi
milloin tahansa täydentää lisävarusteilla. Fendtillä on
juuri oikea valikoima Smart Farming -ratkaisuja sekä
aloittelijoiden että ammattilaisten tarpeisiin.
Tuotevalikoiman voi ajatella ikään kuin henkilökohtaiseksi

Agronomia

Agronomia

VarioDoc Pro

Fendt Task Doc

Fendt Task Doc (offboard)

Fendt Task Doc (offboard)

Telemetria

Telemetria

Fendt Connect

Fendt Connect

Fendt Smart Connect

Tulossa pian

Koneohjaus

Koneohjaus

Variotronic-työkoneohjaus

Fendt ISOBUS

SectionControl viljelylohko-ohjaus

Fendt Section Control

VariableRateControl

Fendt Variable Rate Control

Variotronic Implement Management (TIM)

Fendt Implement Management (TIM)

työkalulaatikoksi, jonka voi varustaa omien tarpeiden ja
vaatimusten mukaisesti.

= peruspaketti
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Vakio- ja lisävarusteet
Vakiovaruste: g
Lisävaruste: c

Fendt Smart Farming

g

Fendt 200 Vario VFP Profi (VM 2021)
Fendt 200 Vario VFP Profi+ (VM 2021)

g
g

c

c

c

c

c

Fendt 300 Vario Profi (VM 2020)

Uusi kuljettajan työasema
Fendt 200 Vario (VM 2021),
300 Vario (VM 2020)
ja 700 Vario (VM 2020)

Fendt 300 Vario Profi+ (VM 2020)

g

c

c

c

c

c

g

Fendt 700 Vario Power+ (VM 2020)

g

c

c

c

c

c

g

²

c

¹
c

²

c

c

²

g

c

c

c

c

Fendt 500 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c

g
c

c

c

c

c

g

g

c

c

c

c

g

c

c

c

c

Fendt 800 Vario Profi
Fendt 800 Vario Profi+

g
c

Fendt 900 Vario Power (VM 2020)
Fendt 900 Vario Power+ (VM 2020)

työasema

g

g

c

c

c

c

Fendt 900 Vario Profi+ (VM 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 1000 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c

c

c

g

c

c

c

g

g

g

c

c

c

g

c

g
c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

g

g

g

c

g
c

c

g

g

g
c

g

c

c

c

g

g

g
c

g

c

g

c

g

Fendt 1000 Vario Profi+

g

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

c

Fendt 900 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

Fendt 1100 Vario MT

g

c

c

c

c

c

g

c

g

c

g

c

g

c

c

g

g

Fendt L-sarja (VM 2021)

c

Fendt C-sarja (VM 2021)

c

c

Fendt IDEAL (VM 2021)

c

c

Fendt Katana

c

c

Fendt Rogator 600

g

c

¹ Vain yhdessä kyynärnojaan asennetun 12 tuuman päätteen kanssa (Setting2)
² Aluksi Fendt TI Auto
³ Sisältää ISOBUS 200 -koneohjauksen
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c

c

g

Fendt 1000 Vario Profi

g
c

c
g

c
c

c

c

g
g

c

g

c
c

c

c

g

Fendt 900 Vario Profi (VM 2020)

Nykyinen kuljettajan

g

³

c



Fendt 800 Vario Power
Fendt 800 Vario Power+

³

c

g

g

³

c

c

c
c

³

c

g

Fendt 500 Vario Profi
g

²

c
c

c

¹

g

Fendt 700 Vario Profi+ (VM 2020)

Fendt 500 Vario Profi+

c

g
g

Fendt 700 Vario Profi (VM 2020)

¹

Variotronic / Fendt Implement
Management (TIM)

g

Fendt Variable Rate Control

c

Fendt Section Control

VariotronicTI / Fendt TI

c

Koneohjauksen peruspaketti

VarioGuide / Fendt Contour
Assistant

c

Fendt Smart Connect

VarioGuide / Fendt RTK
Trimble

c

Telemetrian peruspaketti

VarioGuide / Fendt Standard
Trimble

c

Agronomian peruspaketti

VarioGuide / Fendt RTK
NovAtel

Fendt 200 Vario Profi+ (VM 2021)

VarioDoc

VarioGuide / Fendt Standard
NovAtel

g

Fendt 200 Vario Profi (VM 2021)

Fendt TI Headland

Automaattiohjausjärjestelmän
peruspaketti

Mitä on tarjolla ja missä se sijaitsee?

c
c

c

c

c
c

c

g

c

c

g

c

g

g

g

g

c

c

g

c

g

Heinäkuusta 2020 lähtien. Jotkin kokoonpanot voivat muuttua säännöllisten päivitysten vuoksi. Fendt-myyjäsi kertoo sinulle
mielellään lisää. Tämä yleiskuvaus sisältää tarkoituksellisesti vain ne Fendt Full Line -sarjan (ajettavat) mallit, joissa on vähintään
yksi Fendt Smart Farming -ratkaisu.
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It’s Fendt. K
 oska me ymmärrämme maanviljelyä.

www.fendt.com
AGCO GmbH – Fendt-Marketing
87616 Marktoberdorf, Saksa

Fendt on AGCO:n maailmanlaajuinen tuotemerkki.
Kaikki toimituslaajuutta, ajoneuvojen ulkonäköä, toimintoja, mittoja ja painoja, polttoaineen kulutusta ja
käyttökustannuksia koskevat tiedot vastaavat painohetken tilannetta. Tiedot voivat olla erilaiset
ostohetkellä. Fendt-jälleenmyyjäsi kertoo sinulle mielellään mahdollisista muutoksista. Ajoneuvoja ei ole
esitetty kuvissa maakohtaisilla varusteluilla.
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