Fendt Smart Farming

Myśląc o jutrze już dziś.
Inteligentne technologie w sprzęcie rolniczym stają się coraz częściej standardem. I to nie bez powodu.
Z uwagi na to, że coraz mniej gospodarstw musi wykarmić coraz więcej ludzi, dzisiejsze rolnictwo musi być
tak wydajne, jak to tylko możliwe. Zaufaj sprawdzonym i zorientowanym na przyszłość inteligentnym
rozwiązaniom rolniczym, które doprowadzą Twoją maszynę do najwyższej wydajności - zawsze odpowiedzialnie
wykorzystując ograniczone zasoby.
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Czyń swoje życie łatwiejszym
Wymagania wobec gospodarstw rolnych rosną w
odczuwalnym tempie. Jako profesjonalny, nowoczesny rolnik
musisz być prawdziwie wszechstronnym specjalistą:
specjalistą ds. budowy maszyn, technikiem, ekonomistą,
weterynarzem, prawnikiem itp. Istnieją również wyzwania,
takie jak zmiany klimatyczne i rosnące koszty eksploatacji,
które nie ułatwiają pracy. Biorąc to wszystko pod uwagę,
naszym celem jest ułatwienie Ci codziennej pracy dzięki
inteligentnym produktom i rozwiązaniom opracowanym z
myślą o Twoich maszynach Fendt.

Warto spróbować.
Niezależnie od tego, czy chodzi o oszczędność
pieniędzy dzięki systemowi Fendt Section Control,
łatwiejsze śledzenie za pomocą Fendt Contour
Assistant, czy też uporanie się z papierkową
robotą dzięki Fendt Task Doc - każdy z naszych
produktów do inteligentnego rolnictwa Fendt
oferuje użytkownikowi wartość dodaną w postaci
komfortu, a także oszczędności zasobów i czasu.
Naszym najwyższym priorytetem jest zawsze
łatwość obsługi. Przekonaj się sam!

Zaoszczędź zasoby i czas,
a sobie kłopotów.
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Fuse

Smart Farming.
Zsynchronizowane.
Twój przewodnik po udanej przyszłości w rolnictwie
Dzisiejsze ciągniki to o wiele więcej niż tylko stal i
żelazo. Inteligentne rozwiązania technologiczne
określają charakter narzędzia rolniczego i zapewniają
możliwie jak najefektywniejsze wykorzystanie floty.
W każdej rozmowie na temat technologii stosowanych
w produktach rolnych AGCO będzie się przewijać
nazwa Fuse. Fuse zapewnia, że wszystkie inteligentne
rozwiązania rolnicze są w optymalny sposób
zintegrowane z ciągnikiem, kombajnem,
opryskiwaczem do ochrony roślin itp. Fuse zwiększa
wydajność maszyny w zakresie precyzji, wydajności
i komfortu. W ten sposób Fuse zapewnia, że
zainstalowane rozwiązania są kompatybilne nie tylko
z flotami mieszanymi, ale także z całą działalnością
gospodarstwa. Zapewnia to całkowitą swobodę w
wyborze maszyn, oprogramowania do zarządzania
i agronomii czy dostawcy usług, a także pozwala
zachować elastyczność na przyszłość.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę
www.fusesmartfarming.com
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FendtONE

Objawienie, jeżeli chodzi
o łatwość obsługi.
Dotychczasowe ulubione

Zoptymalizuj nie tylko swoją maszynę, ale cały

W międzyczasie cyfryzacja w rolnictwie staje się coraz

To, co najlepsze w obu środowiskach pracy -

rozwiązania nadal tam są

proces pracy

ważniejsza. Nowoczesne gospodarstwa rolne są

połączone w systemie typu „wszystko w jednym”

Nasze produkty Variotronic

Na podstawie kluczowych innowacji w technice

obecnie połączone w sieć - od bydła mlecznego w

FendtONE to inteligentny sposób na połączenie dwóch

będą nadal dostępne zarówno

rolniczej widać, że branża ta poczyniła na przestrzeni

oborze do wszystkich obszarów codziennych prac w

miejsc pracy, aby stworzyć jeden połączony świat.

na aktualnym, jak i na nowym

ostatnich 50 lat ogromne postępy. Gdy w latach 80.

gospodarstwie. Skupienie się na prostej modernizacji

FendtONE odnosi się częściowo do nowego stanowiska

stanowisku pracy kierowcy.

zainstalowano pierwsze komputery pokładowe w

maszyn w celu zwiększenia ich wydajności nie jest już

pracy kierowcy (onboard), dostępnego po raz pierwszy

Zmieniły się tylko nazwy

ciągnikach, po raz pierwszy zostały zaprogramowane

istotne. W tym kontekście firma Fendt opracowała

w nowych modelach Fendt 200 Vario, Fendt 300 Vario

produktów.

sterowniki i systemy mogły się ze sobą komunikować -

pierwszą koncepcję „wszystko w jednym” zakładającą,

i Fendt 700 Vario. Oferuje ono więcej obszarów

był to ważny krok w kierunku zwiększenia wydajności.

że miejsce pracy w ciągniku (onboard) łączy się ze

wyświetlania, jest łatwiejsze w obsłudze i dostosowuje

Od połowy lat 90. bezstopniowa skrzynia biegów

środowiskiem pracy w domu lub w terenie (offboard).

się do Twoich potrzeb pod każdym względem.

Vario oferuje zupełnie nowy poziom komfortu pracy.

Główny nacisk kładzie się już nie na samą maszynę,

„Onboard” to miejsce, w którym wykonuje się prace

Z czasem pojawiła się potrzeba zoptymalizowania

ale na przyswojenie całego procesu pracy i zwiększenie

rolnicze. Jego odpowiednikiem jest FendtONE

nie tylko maszyny, ale i wydajności całego zespołu.

jego efektywności.

offboard - platforma z funkcjami, które uzupełniają

Wprowadzono ISOBUS, komunikację między

dotychczasowe aplikacje na terminalu maszyny.

producentami ciągników i osprzętu dodatkowego za
pomocą znormalizowanego osprzętu i oprogramowania.

„Offboard” to miejsce, w którym planujesz i zarządzasz
swoimi zamówieniami oraz masz całodobowy przegląd
wszystkich swoich działań, maszyn i pracowników,
niezależnie od tego, gdzie jesteś. FendtONE stanowi
połączenie pomiędzy obszarami roboczymi onboard
i offboard. Wszystko przebiega zgodnie z taką samą
logiką działania, bez konieczności ponownego
zapoznawania się z różnymi mediami.

Jakość,
produktywność,
łatwość użytkowania
Optymalizacja procesów

Optymalizacja podłączonego
narzędzia
np.
ISOBUS

Optymalizacja maszyny
np.
Przekładnia Vario

Dziś
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FendtONE offboard

Twoje narzędzie do zarządzania
i planowania.

Zarządzanie pracą jeszcze nigdy nie było tak łatwe: Fendt Task Doc (offboard)
Fendt Task Doc ułatwia konwertowanie do automatycznego raportowania. Ten system dokumentacji
specyficzny dla danego zadania obejmuje funkcje planowania i administracji. Jeśli maszyna jest
wyposażona w podstawowy pakiet agronomii, można za pomocą kilku kliknięć tworzyć zlecenia podczas
jazdy lub z biura i można je wysyłać bezprzewodowo do maszyny. Dodatkowo dzięki wbudowanej funkcji
Fendt Task Doc operator może przetwarzać i dokumentować zadania na maszynie oraz przesyłać je ponownie
bezprzewodowo do biura w formie raportu. Stamtąd można rozszerzyć informacje o szczegółach zadania, aby
pokazać, obrobione pola, wydajność pracy i inne dane. Widok mapy umożliwia również przegląd wybranych
parametrów. Fendt Task Doc ułatwia dokumentowanie Twoich działań, oszczędzając przy tym cenny czas.

Unikalne połączenie pomiędzy biurem a maszyną

Pola

Odpowiednikiem nowego stanowiska pracy kierowcy

Zarządzaj swoimi terenami w module Pola. Masz

w ciągniku jest FendtONE Offboard*. Dostęp do tej

możliwość importu danych pola (granice pola/tory

modułowej aplikacji można uzyskać pod adresem

przejazdu) za pośrednictwem telefonu komórkowego

www.fendt.one z biura lub za pomocą aplikacji na

lub pamięci USB. Mapuj swoje przejścia-w oparciu o

urządzeniu mobilnym. Dzięki platformie FendtONE

Google Maps. Można również wybrać lub usunąć tory

Offboard można zarządzać danymi pola, zleceniami

przejazdu (linie AB i krzywe) oraz przeszkody.

i maszynami oraz organizować swój zespół. Logika
obsługi jest taka sama jak na terminalu w ciągniku. Ten
sam menadżer widoku pomaga dostosować stronę

Mapa+

główną do indywidualnych potrzeb.

W module Mapa+ masz do dyspozycji przegląd pozycji
i parametrów maszyny, pól oraz poszczególnych
lokalizacji. Oprócz aktualnej pozycji,przegląd maszyny

Maszyny

pokazuje również poziom paliwa, liczbę godzin pracy

W module Maszyny możesz stworzyć swoją flotę

i prędkość. Lokalizacje mogą być ustawione tak, jak

maszyn – za pomocą numeru podwozia (VIN)

chcesz na mapie opartej na Google Maps i wywoływane

lub ręcznie, samodzielnie wpisując dane maszyny.

przez poszczególnych członków zespołu. Wszystkie

Możesz też zostawić notatki dla zespołu.

dane pól przechowywane w module Pola pojawiają się
również w module Mapa+.
* Początkowo dostępny w językach niemieckim, angielskim i francuskim. Kolejne języki wkrótce.

Zespół
Moduł Zespół oferuje przegląd wszystkich pracowników
i ich ról w firmie (właściciel, kierowca, praktykant, itp.).
Dla każdej funkcji możesz przypisać różne uprawnienia
dla poszczególnych członków zespołu (czytanie/
zapisywanie, itp.), a także ustawić datę końcową dla
danego konta (przydatne dla stażystów i praktykantów).
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System prowadzenia: VarioGuide / Fendt Guide

Dla tych, którzy wolą precyzję –
system prowadzenia po torze
marki Fendt.
Zaufaj zwycięzcy testu

Bo nie można polegać na zgadywankach.

System VarioGuide / Fendt Guide otwiera nowe

W teście porównawczym

System VarioGuide / Fendt Guide to centralny

możliwości

przeprowadzonym przez magazyn

automatyczny układ kierowniczy przeznaczony dla

Po długim dniu pracy na polu nadal nie widać końca?

„top agrar” przetestowano pod

ciągników Fendt Vario, sieczkarni samojezdnych,

Dzięki systemowi prowadzeniu po torze Fendt

kątem dokładności działania

opryskiwaczy i kombajnów zbożowych. Dzięki

pracujesz zawsze z najwyższą precyzją - nawet w nocy

systemy śledzenia sześciu

zastosowaniu wysoce precyzyjnej technologii

i przy słabej widoczności. Na terminalu masz wszystko

producentów ciągników.

satelitarnej maszyna jest niezawodnie i precyzyjnie

w zasięgu wzroku: obrobiony już obszar jest łatwo i

System VarioGuide / Fendt Guide

sterowana do +/- 2 cm. Za każdym razem utrzymujesz

wyraźnie monitorowany.

uplasował się na pierwszym

się na właściwym torze, uzyskujesz lepszą jakość

Jeżeli prowadzenie jest już ugruntowaną funkcją w

miejscu zarówno z sygnałem

pracy i optymalnie wykorzystujesz swoją maszynę.

Twoim gospodarstwie, czy zastanawiasz się, w jaki

satelitarnym, jak i Sapos-RTK,

System prowadzenia po torze marki Fendt jest w pełni

sposób możesz jeszcze bardziej usprawnić swoją

dzięki czemu jest on najbardziej

zintegrowany z koncepcją prowadzenia pojazdów

codzienną pracę? Podobnie jak inne produkty do

precyzyjnym systemem spośród

Fendt, co stanowi zaletę zarówno dla nowych, jak i

prowadzenia, takie jak VarioGuide / Fendt Contour

wszystkich, które wzięły udział

doświadczonych kierowców. Automatyczny układ

Assistant lub Fendt TI Headland, system VarioGuide /

w teście. „Układ kierowniczy

kierowniczy Fendt jest sterowany za pośrednictwem

Fendt Guide stanowi punkt wyjścia dla dodania

wyróżnia się intuicyjnością i

Varioterminala. Dzięki nowemu stanowisku pracy

rozwiązań w zakresie inteligentnego rolnictwa do

niewiarygodną wręcz

kierowcy system VarioGuide / Fendt Guide może być

zarządzania zadaniami i sterowania maszynami.

dokładnością”. (top agrar,

wyświetlany i obsługiwany zarówno na terminalu na

Potrzebowałbyś np. prowadzenia po torze, jeżeli chcesz

03/2020)

podłokietniku, jak i na terminalu dachowym.

wymieniać dane o zadaniach dla danej lokalizacji

Miej oko na wszystko co ważne
Dzięki nowemu stanowisku pracy kierowcy możesz wyświetlać na
ekranach, co tylko chcesz. Wyświetl na pełnym ekranie na terminalu
na podłokietniku prowadzenie po torze, a na terminalu dachowym
nadal będziesz jeszcze mieć miejsce na więcej danych.

pomiędzy maszyną a bazą danych pola w celu
udokumentowania prac. Co więcej, system prowadzenia
Twoje korzyści z VarioGuide / Fendt Guide

marki Fendt jest warunkiem wstępnym dla systemu

- Ułatwia życie kierowcy: Kierowca może się w

Fendt Section Control lub Fendt Variable Rate Control.

pełni skoncentrować na sprzęcie i z łatwością

Obie te funkcję przyczyniają się do zwiększenia

monitorować obrobione pole.

efektywności prac polowych. Gdy już raz się z tym

- Potencjał oszczędności: większe pokrycie

uporasz, system prowadzenia po torze Fendt wkrótce

powierzchni poprzez pełne wykorzystanie szerokości

stanie się niezastąpionym narzędziem w Twoim

roboczej przy równoczesnej minimalizacji

gospodarstwie. Przekonaj się sam.

niepożądanego nakładania i ograniczeniu zużycia
zasobów.
- Zrównoważone gospodarowanie gruntami:
minimalizowanie ugniatania gleby poprzez
ograniczenie nakładania przejazdów i optymalizację
zawracania.
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System prowadzenia: Odbiorniki satelitarne NovAtel, Trimble

Prowadzenie zgodnie
z twoimi potrzebami.

Potrzeba sygnałów korekcyjnych
Gdy odbiornik ma wyraźny widok na co najmniej trzy satelity, można określić pozycję. Jako że jeden system
składa się z od 18 do ponad 30 satelitów krążących po orbicie ok. dwa razy dziennie, a jeden odbiornik

Istnieje dokładność i dokładność

obsługuje wiele systemów satelitarnych, to w otwartej przestrzeni całkiem dobrze się to sprawdza. Jednak

W rolnictwie decydujące znaczenie mają dwa główne czynniki:

kilka czynników zakłócających, takich jak błędy ścieżki, wpływ czynników meteorologicznych, absorpcja i

- Dokładność toru względem toru: Pokazuje, jak precyzyjne są

odbicie w atmosferze, może spowodować wystąpienie odchyleń od rzeczywistej pozycji do +/- 12 m - a to nie
jest wystarczająco dokładne dla celów rolniczych. W związku z tym musimy stosować sygnały korekcyjne,

miejsca styku między torami.
- Powtarzalna dokładność: Określa, jak dokładnie można powtórzyć

które mogą zwiększyć dokładność ustalania położenia nawet do +/- 2 cm.

Masz wybór

Aktualizacja w dowolnym momencie

Można skonfigurować system naprowadzania na pas

Główną zaletą systemu prowadzenia po torze marki

ruchu Fendt według własnych potrzeb. System można

Fendt jest to, że można go w każdej chwili

wyposażyć w odbiornik satelitarny NovAtel lub Trimble.

zaktualizować, przekształcić lub zmodernizować w

W zależności od wykonywanej pracy i indywidualnych

modelach PowerPlus / Power+ lub ProfiPlus / Profi+.

wymagań, można wybierać spośród sygnałów

Może jesteś początkującym użytkownikiem i

korekcyjnych o różnych poziomach dokładności.

korzystałeś do tej pory z bezpłatnego sygnału

Funkcjonalność systemu VarioGuide / Fendt Guide jest

korekcyjnego, ale teraz chcesz udoskonalić swoją

taka sama niezależnie od tego, kto z niego korzysta.

pracę? A może chciałbyś przejść z systemu

Odbiornik NovAtel®

istniejący tor przejazdu lub granicę pola z poprzedniego sezonu

Odbiornik Trimble®

zewnętrznego na VarioGuide / Fendt Guide?
Twój partner handlowy chętnie Ci doradzi.
15–30 cm

15–30 cm
Satellit

NovAtel Standard
®

Sygnał korekcyjny: SBAS (EGNOS i WAAS)
Dokładność od toru do toru ±15–30 cm; dokładność powtarzalna ±150 cm

Sygnał korekcyjny: SBAS (Egnos i Waas)
Dokładność od toru do toru ±15–30 cm; dokładność powtarzalna ±150 cm

Trimble® — rozszerzalne sygnały korekcyjne

NovAtel® — rozszerzalne sygnały korekcyjne

Wysoce wydajne rozwiązanie wielofunkcyjne:
NovAtel®

Efektywny specjalista: Trimble®

Standard

Standard

SBAS (EGNOS / WAAS)

SBAS (EGNOS / WAAS)

TerraStar-L (za darmo przez pierwszy rok)

RangePoint RTX (za darmo przez pierwszy rok)

Opcjonalne

Opcjonalne

TerraStar-L (od drugiego roku)

RangePoint® RTX (od drugiego roku)

TerraStar-C Pro

CenterPoint® RTX

®

CenterPoint® RTX Fast

2-15 cm
Satelita

Sygnał korekcyjny: TerraStar-L
Dokładność od toru do toru ±15 cm; dokładność powtarzalna ±50 cm
Sygnał korekcyjny: TerraStar-C Pro
Dokładność od toru do toru ±2 cm; dokładność powtarzalna ±2 cm

2-15 cm
Satelita

RTK
2 cm

Sygnał korekcyjny: RTK
Dokładność od toru do toru ±2 cm; dokładność powtarzalna ±2 cm

Sieć komórkowa /
radio

Satellit

Trimble® Standard

Sygnał korekcyjny: RangePoint® RTX
Dokładność od toru do toru ±15 cm; dokładność powtarzalna ±50 cm
Sygnał korekcyjny: CenterPoint® RTX i CenterPoint® RTX Fast
Dokładność od toru do toru ±2 cm; dokładność powtarzalna ±2 cm

RTK
2 cm

Sygnał korekcyjny: RTK
Dokładność od toru do toru ±2 cm; dokładność powtarzalna ±2 cm

Sieć komórkowa /
radio

Ze względu na to, że odbiorniki montowane są pod lukiem dachowym, są one w pełni zabezpieczone przed kradzieżą, warunkami atmosferycznymi i uszkodzeniami.

Darmowe i łatwe w obsłudze: SBAS

Specyficzne dla producenta, rozszerzalne

Najwyższa precyzja: RTK

SBAS (Satellite Based Augmented System) to grupa

sygnały korekcyjne

RTK (Real Time Kinematic) jest najdokładniejszym sygnałem

bezpłatnych i swobodnie dostępnych usług sygnału

Producenci odbiorników satelitarnych oferują

korekcyjnym i spełnia najwyższe wymagania. RTK jest rozwiązaniem

RTK (radio)

RTK (radio)

RTK (sieć komórkowa NTRIP)

RTK (sieć komórkowa NTRIP)

korekcyjnego, EGNOS (European Geostationary

własne sygnały korekcyjne, które są dokładniejsze

zalecanym dla wszystkich działań wymagających najwyższej

Korzyści

Korzyści

Navigation Overlay Service, Europa) i WAAS

niż SBAS i dlatego nadają się również do precyzyjnej

staranności, np. mechanicznej ochrony roślin lub siewu. Dokładność

pracy. Wersja standardowa jest bezpłatna w

RTK umożliwia utrzymanie czystych danych terenowych i wielokrotne

Opłacalny zakup

Technologia Trimble xFill™: Podtrzymanie podczas przerw w działaniu
RTK do 20 minut

(Wide Area Augmentation System, USA). SBAS jest
odpowiednim rozwiązaniem w przypadku uprawy

pierwszym roku użytkowania. Na życzenie można

wykorzystywanie ich do dalszych prac lub w późniejszych latach. W

gleby, jak również do podstawowego nawożenia

zastosować jeszcze precyzyjniejszy wariant sygnału

przeciwieństwie do systemu SBAS i rozwiązań zastrzeżonych dane

lub wapnowania.

korekcyjnego, a następnie pracować z dokładnością

korekcyjne nie są przesyłane przez satelity, lecz przez radio lub sieć

w zakresie RTK.

komórkową (w formacie RTCM 2.x, RTCM 3.x lub CMR).

Wysoka dokładność w trybie SBAS z algorytmem GLIDE
Mechanizm Steadyline (rozwiązanie rezerwowe w przypadku awarii RTK)

Opcjonalne zastosowanie xFill™ Premium: nieograniczone podtrzymania
sygnału RTK

Opcjonalne zastosowanie RTK ASSIST™: Podtrzymanie podczas przerw w
działaniu RTK do 20 minut
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Tor przejazdu Single Track
- Układ kierowniczy może być również wykorzystywany w przypadku upraw,
które nie zostały zasadzone przy użyciu tego systemu
- Łatwe rejestrowanie dowolnego toru (np. ścieżki technologicznej),
który może być pokonywany dokładnie w ten sam sposób następnym razem

System prowadzenia: VarioGuide / Fendt Contour Assistant

Żeby jeszcze bardziej ułatwić
utrzymanie toru ruchu.

Tor przejazdu Contour Segments
- Oszczędność czasu, komfort: szybkie i łatwe mapowanie torów przejazdu,
automatyczne tworzenie segmentów konturów na podstawie granicy pola,
konsekwentne korzystanie z systemu prowadzenia również na uwrociach
- Przechowywanie i przetwarzanie danych: możliwość przekształcenia wcześniej
zarejestrowanych (na przestrzeni wielu lat) torów przejazdu na segmenty konturów

Twój inteligentny asystent

Możesz automatycznie utworzyć granicę pola na

System VarioGuide / Fendt Guide Contour Assistant

podstawie segmentów konturu. I odwrotnie, różne

jest przydatnym pakietem funkcji sprawiającym,

segmenty konturu mogą być obliczane na podstawie

że praca w terenie będzie jeszcze bardziej efektywna

granicy pola. Masz również możliwość wykorzystania

i łatwiejsza. System Contour Assistant dodaje do

istniejących torów przejazdu (np. z poprzedniego roku)

systemu prowadzenia po torze typy torów przejazdu

i obliczenia na ich podstawie wynikowego segmentu

typu segmentu konturów i pojedynczy tor.

konturów.

Oszczędność czasu i kosztów - Contour Segments

Do bezstresowych prac konserwacyjnych: Single Track

Nowy typ toru przejazdu typu „Contour Segments”

Tryb Single Track (Pojedynczy tor) umożliwia

(Segmenty konturu) minimalizuje złożoność pracy

zarejestrowanie toru ze swobodnym konturem.

i jest przydatnym narzędziem do pokonywania kilku

Dzięki temu wszystkie tory pokonane przez maszynę

przeszkód w praktyce. Znasz sytuację, tworzysz na

w ścieżkach technologicznych i na uwrociach, np.

terminalu różne tory przejazdu (np. główny kierunek

podczas prac konserwacyjnych i ochrony roślin, mogą

pracy, uwrocie). Podczas prac uprawowych w polu

być rejestrowane jako jeden tor. Jeżeli konieczne są

zawsze musisz przełączać się między różnymi torami

wielokrotne czynności, kombajn jest automatycznie

przejazdu na terminalu. Może to być irytujące przy

prowadzony przez całe pole. Tor przejazdu typu Single

wysiewie roślin, na przykład tam, gdzie zaczyna się od

Track jest idealny w przypadku zbioru i utrzymania

uwrocia. Funkcja Contour Assistant może być używana

upraw specjalnych, które zostały posadzone bez

do zapisywania tych różnych torów przejazdu, ponieważ

systemu prowadzenia.

segmenty konturu, tzn. tory przejazdu tego samego
typu (np. wszystkie tory przejazdu w głównym kierunku
prac uprawnych) są połączone w jedną jednostkę.
Na polu, na którym pracujesz, ciągnik automatycznie
rozpoznaje segment, w którym się znajduje, na
podstawie kierunku jazdy, kąta i odległości, i wskazuje,

Upewnienie się, że przeszkody nie są już przeszkodami:

gdzie znajdują się wszystkie pozostałe tory przejazdu

Adaptive Curve

na polu. Gdy zaczynasz się poruszać, tor przejazdu jest

Inną pomocną funkcją systemu prowadzenia po torze VarioGuide / Fendt

automatycznie zmieniany. Nie musisz już przełączać

Guide jest typ toru przejazdu „Adaptive Curve” (krzywa adaptacyjna).

się pomiędzy segmentami w terminalu i możesz się

Wyobraź sobie, że omijasz ręcznie przeszkodę na polu. Zarejestrowany

całkowicie skoncentrować na monitorowaniu swojego

obrobiony obszar staje się punktem odniesienia dla następnego toru.

sprzętu.

Na mapie na ekranie oblicza się tylko jeden tor przejazdu w prawo i w
lewo od ostatniego pasa. Dzięki temu nawet po ominięciu przeszkody
można obrobić całą szerokość roboczą (np. podczas koszenia).
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Tryb U-Turn

System prowadzenia: VariotronicTI / Fendt TI, Fendt TI Headland

Tryb U-Turn idealnie się sprawdza w przypadku klasycznej

Tryb Part Field

uprawy roli. Ty decydujesz, który tor powinien być twoim

Niepewne warunki meteorologiczne? Możesz użyć trybu Part Field

pasem kontaktowym.

(Część pola), aby przetwarzać wnętrze pola jako działki.

Panuj nad uwrociem.

Ulga po naciśnięciu przycisku: VariotronicTI / Fendt TI
Aby uzyskać czyste uwrocie, należy wykonać kilka

Zyskaj jeszcze więcej korzyści z systemu prowadzenia

ruchów ręką we właściwym miejscu i czasie - nie jest

Fendt TI Headland to kompletny pakiet umożliwiający

to takie proste, gdy równocześnie trzeba się skupić na

osiąganie profesjonalnych rezultatów na uwrociach.

aktualnie wykonywanej pracy. Czy nie byłoby wspaniale,

Sekwencje robocze są zapisywane i aktywowane

gdybyś mógł zapisać powtarzające się procesy i

w połączeniu z systemem prowadzenia VarioGuide,

aktywować je wtedy, kiedy chcesz? Teraz już możesz,

który znacznie ułatwia zarządzanie na uwrociach i

oszczędzając czas i pozwalając sobie na pracę bez
stresu i błędów. Dzięki systemowi VariotronicTI /

maksymalnie Cię odciąża. Fendt TI Headland składa
się z dwóch produktów VariotronicTI automatic /

Fendt TI kierowca może w dogodny sposób utworzyć

Fendt TI Auto i VariotronicTI Turn Assistant.

po torze. Fendt TI Headland

najlepszą sekwencję roboczą ręcznie podczas
postoju lub zarejestrować ją i zapisać podczas jazdy.
Zdefiniowana kolejność kroków roboczych jest

We właściwym miejscu i we właściwym czasie:

aktywowana za pomocą jednego przycisku. W ten

VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

sposób możesz poświęcić pełną i niepodzielną

Dzięki VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto możesz

uwagę aktualnie wykonywanemu zadaniu.

nie tylko korzystać z zalet automatycznego
sekwencjonowania, ale również wykorzystywać jako
wskazówki dane dotyczące pozycji. W połączeniu z
VarioGuide / Fendt Guide poszczególne sekwencje
(np. opuszczanie tylnego TUZ) są automatycznie
aktywowane przez pozycję ustaloną przez system
prowadzenia po torze na uwrociu - nie musisz nawet
ruszyć palcem. W ten sposób można efektywnie
wykorzystać układ kierowniczy nawet na uwrociach:
Zachowuj zawsze taką samą odległość od granicy pola.
Zautomatyzowane zawracanie: VariotronicTI Turn Assistant
VariotronicTI Turn Assistant automatycznie dodaje automatyczną sekwencję zawracania do automatycznego systemu zarządzania na uwrociach
VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto, włącznie z Fendt TI Headland. Wybierasz, który tor styku chcesz uruchomić jako następny i możesz
przetwarzać wnętrze pola w trybie zawracania lub częściowego pola. Turn Assistant sprawia, że praca jest tak prosta, jak to tylko możliwe,
przy równoczesnym zapewnieniu precyzji i efektywności. Oszczędzasz również zasoby i czas spędzony na uwrociach, równocześnie chroniąc
glebę dzięki doskonałe wykonywanym skrętom. Funkcja automatycznego zawracania jest początkowo dostępna przy aktualnym stanowisku
pracy kierowcy.

Fendt TI Headland
VariotronicTI automatic / Fendt TI Auto

= Zapisywanie i automatyczne wyzwalanie sekwencji
kroków roboczych na uwrociu

18

VariotronicTI Turn Assistant

= Automatyczne zawracanie na uwrociu (początkowo dostępne
dla aktualnego stanowiska pracy kierowcy)
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Agronomia: VarioDoc, VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

Oszczędność czasu
w biurze.

Bezpłatna trzyletnia licencja
Gdy maszyna Fendt zostanie wyposażona w system VarioDoc Pro /
Fendt Task Doc, dane agronomiczne mogą być wymieniane bezprzewodowo
pomiędzy kompatybilnymi bazami danych pól a maszyną Fendt. Wymaga
to licencji, która jest bezpłatna przez pierwsze trzy lata, gdy zamawia się
podstawowy pakiet agronomii.

Ograniczenie pracy z dokumentami

Alternatywnie można utworzyć zlecenie w jednej z

W i tak już pracowitej codzienności nie da się uniknąć

wielu kompatybilnych baz danych pól i przesłać je

tej papierkowej roboty - irytującej, ale niezbędnej.

do terminala za pomocą pamięci USB lub Bluetooth.

Dobra wiadomość jest taka, że Twoja maszyna Fendt

Przetworzone zadanie jest w ten sam sposób

pomoże Ci udokumentować Twoją pracę w terenie

importowane do bazy danych pola jako standardowy

w najlepszy możliwy sposób. Dzięki systemowi

plik ISO XML. Każda maszyna Fendt z 10,4-calowym

dokumentacji opartemu na zleceniach Fendt TaskDoc

terminalem jest standardowo wyposażona w system

ciągnik gromadzi wszystkie niezbędne dane podczas

VarioDoc.

pracy. Dane te można następnie przesłać w formie
ujednoliconego pliku do mapy pola — za pośrednictwem
pamięci USB, technologii Bluetooth lub bezprzewodowo

Zaawansowana dokumentacja:

przez sieć komórkową. System dokumentacji jest

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc

w pełni zintegrowany z koncepcją obsługi Fendt, co

System VarioDoc Pro / Fendt Task Doc dodaje do

jeszcze bardziej ułatwia poruszanie się po nim zarówno

informacji podawanych przez wbudowany kalkulator

początkującym, jak i bardziej doświadczonym

parametry maszyny i dane pozycji. Dostęp do tych

użytkownikom.

danych można następnie uzyskać za pośrednictwem
systemu śledzenia VarioGuide / Fendt Guide. Te
specyficzne dla danej lokalizacji informacje są

Podstawowa dokumentacja doprowadzona do

dostarczane i rejestrowane co pięć metrów. System

perfekcji. VarioDoc

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc stanowi podstawę dla

Dzięki wbudowanemu kalkulatorowi Twoja maszyna

specyficznej dla danego segmentu pola aplikacji Fendt

Fendt może zbierać różne dane dotyczące pracy.

Variable Rate Control. Dane mogą być przesyłane za

Możesz wykorzystać te dane z VarioDoc i wygodnie

pomocą VarioDoc Pro / Fendt Task Doc przez sieć

udokumentować je w systemie zarządzania

komórkową lub USB, co zapewnia użytkownikowi

gospodarstwem jako część zlecenia. Na ekranie

jeszcze większą elastyczność i pomaga mu spełnić

można dokonać wszystkich ustawień dokumentacji:

coraz bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące

- Nazwa zadania, nazwa pola i aktualna uprawa

dokumentacji. Rozbudowany system dokumentacji

- Adres gospodarstwa rolnego/klienta

stanowi również idealne rozwiązanie dla usługodawców

- Używane pestycydy i dozowana ilość

i wspólnie użytkujących maszyny, dzieląc się swoimi

- Aktualny operator

danymi. Oprócz plików w formacie ISO-XML system

- Używane narzędzie

VarioDoc Pro / Fendt Task Doc może również bez

- Aktualne warunki meteorologiczne

problemu przetwarzać bazy danych w formacie Shape.
Bazy danych Shape są przesyłane wyłącznie za
pośrednictwem USB.
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Agronomia: agrirouter

Wymiana danych między
producentami.

Bez agriroutera

Z agrirouterem

Im więcej interfejsów komunikacyjnych, tym bardziej złożona jest wymiana danych:

Agrirouter funkcjonuje jako centralna platforma wymiany danych, na bazie której

zwiększone ryzyko problemów z kompatybilnością, większy wysiłek wymagany do

szerokie grono uczestników może płynnie współdzielić informacje. Liczba interfejsów

skonfigurowania i utrzymania interfejsu.

zostaje zminimalizowana.

wymiany danych z agrirouterem. Agrirouter umożliwia

Platformy FendtONE Offboard należy używać w połączeniu z

Ty definiujesz trasę, a agrirouter jest „kurierem”.

mobilną wymianę danych pomiędzy maszynami a

agrirouterem.

Na swoim bezpłatnym koncie agriroutera definiujesz punkty początkowe i końcowe

oprogramowaniem rolniczym dowolnego producenta*,

Połączenie pomiędzy FendtONE Offboard a agrirouterem rozszerza

(np. system zarządzania gospodarstwem rolnym i terminal ciągnika) oraz ustalasz

minimalizując liczbę interfejsów, z których musi

dostępne opcje. W przyszłości możliwe będzie również mapowanie

indywidualnie trasy wymiany danych. Zachowujesz pełną kontrolę, dane są tylko

korzystać Twój zespół.

flot mieszanych* w FendtONE i wykorzystanie ich w zarządzaniu

przesyłane, a nie przechowywane.

Rozwiązanie kluczowego problemu

Twoje korzyści z agriroutera

Wraz z postępującą cyfryzacją maszyny rolnicze

- Dostępne przesyłanie danych pomiędzy maszynami

stają się coraz inteligentniejsze. Ciągnik i podłączone

i oprogramowaniem rolniczym używanym w

narzędzie komunikują się ze sobą - w tym samym

gospodarstwie, nawet w przypadku maszyn

języku - dzięki ISOBUS. W ostatnich latach gama
oprogramowania rolniczego, tj. aplikacje, cyfrowe

mieszanych*.
- Nieskomplikowana wymiana danych z klientami i

bazy danych gospodarstw rolnych i zaawansowane

dostawcami usług: połączenie dwóch kont agriroutera

rozwiązania w zakresie zarządzania gospodarstwem,

umożliwia bardzo szybkie i bezpieczne udostępnianie

staje się coraz obszerniejsza, a liczba interfejsów

danych.

umożliwiających wymianę danych agronomicznych
w gospodarstwie rośnie. Ta rosnąca złożoność może
szybko prowadzić do trudności. Każdy interfejs
wymaga większego wysiłku w zakresie konfiguracji
i utrzymania, a problemy z kompatybilnością często
stwarzają dodatkowe przeszkody. W tym właśnie
kontekście różni producenci technologii rolniczych-

- Przejrzystość i monitorowanie danych:
Tylko Ty definiujesz trasy, na których chcesz
przesyłać swoje dane.
- Bezpieczeństwo danych: Twoje dane nie będą
przechowywane.
*P
 od warunkiem, że producent maszyn rolniczych lub oprogramowania jest zarejestrowany
w agrirouterze. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.my-agrirouter.com

również tu, w firmie Fendt - połączyli swoje siły, aby
stworzyć międzyproducencką, niezależną platformę

zamówieniami. Do aplikacji FendtONE Offboard można również
podłączyć inne rozwiązania z zakresu oprogramowania rolniczego.
FendtONE należy najpierw wykorzystać jako łatwe wprowadzenie
do dokumentacji specyficznej dla danego zlecenia, a następnie
przenieść dane z FendtONE do zaawansowanych systemów
zarządzania gospodarstwem w celu dalszego przetwarzania.
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Agronomia: NEXT Machine Management, NEXT Wayline Converter

Przetwarzanie danych niezależnie
od producenta

Jako dodatek do FendtONE polecamy system zarządzania maszynami NEXT Machine Management.
Jesteś początkującym użytkownikiem w dziedzinie oprogramowania rolniczego i chciałbyś zacząć od prostego, łatwego do zrozumienia systemu?
Nie szukaj dalej niż FendtONE offboard - to intuicyjne rozwiązanie, które umożliwia zarządzanie maszynami i zespołem oraz dokumentowanie
działań w sposób zorientowany na pracę. Na tej podstawie system zarządzania maszynami NEXT Machine Management zapewnia kompatybilny
system z jeszcze większymi możliwościami. Możesz tworzyć bazy danych dla Fendt Variable Rate Control, wysyłając je bezprzewodowo do
swojej maszyny.

Dla inteligentnego wykorzystania twojej floty:

Korzystaj z danych terenowych różnych producentów:

NEXT Machine Management:

NEXT Wayline Converter (obsługiwany przez Fuse)

Agrirouter zapewnia bezproblemowy przesył danych

Czy Twoje gospodarstwo pracuje z ciągnikami różnych

pomiędzy maszyną a systemami zarządzania

marek i chcesz korzystać z systemu prowadzenia

gospodarstwem różnych producentów. Teraz pytanie

po torze w każdej maszynie? Prawdopodobnie masz

brzmi, z którego systemu chcesz skorzystać, aby jak

świadomość, że formaty danych często nie są

najlepiej ocenić dane dotyczące maszyn różnych

kompatybilne, co oznacza, że nie możesz korzystać z

producentów, by skorzystała na tym również Twoja
firma. W związku z tym różne firmy z sektora

danych terenowych z każdym układem prowadzenia.
NEXT Wayline Converter daje możliwość skonwertowania

rolniczego, w tym firma Fendt, połączyły swoje siły

granic pól i linii AB do formatu danych odpowiedniego

i dzięki swojej wiedzy specjalistycznej opracowały

dla VarioGuide / Fendt Guide. W tym celu wystarczy

platformę NEXT Machine Management. W aplikacji

wysłać zapisane w biurze dane do aplikacji internetowej

mobilnej NEXT Machine Management dane przesyłane

NEXT Wayline Converter. Umożliwi to skonwertowanie i

za pomocą agroutera są wykorzystywane do

wyświetlanie danych, a zarejestrowane linie AB i granice

efektywnego planowania, produkcji i dokumentowania

pól będą zawsze pod ręką. Do przesłania danych

z maszynami różnych marek.

potrzebna jest tylko pamięć USB.

Twoje korzyści z NEXT Machine Management

Twoje korzyści z NEXT Wayline Converter:

- Bezprzewodowe przesyłanie danych dotyczących

- Bezpłatny

prac do maszyn
- Efektywne wykorzystanie maszyn z optymalnym
wykorzystaniem floty mieszanej
- Oszczędność czasu poprzez automatyczne
dokumentowanie działań
- Przyszłość z najwyższym bezpieczeństwem danych

- Kompatybilność pomiędzy różnymi producentami
- Zachowanie danych: Wykorzystanie istniejących
danych terenowych (długoterminowe)
- Oszczędność czasu: Granice pól i linie AB nie muszą
być rejestrowane jako pierwsze
- Możliwość zmiany granic pól z systemów zarządzania
gospodarstwem
- Szybka i łatwa wymiana danych z klientami i
dostawcami usług
- Łatwe i intuicyjne sterowanie

NEXT Wayline Converter
NEXT Wayline Converter (obsługiwany przez Fuse) może pomóc w łatwym i wygodnym przesyłaniu granic
pola i linii AB w formatach różnych producentów.
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.fusesmartfarming.com/products/next-wayline-converter-tool.
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Szybka pomoc wtedy, gdy jej potrzebujesz

Telemetria: Fendt Connect, Fendt Smart Connect

Obrazy osiągów maszyny

Dzięki Fendt Connect Twój partner handlowy

Dla każdej podłączonej maszyny pewne parametry maszyny

może również przeglądać komunikaty o błędach

mogą być wyświetlane za pomocą statystyk i mapy.

Twojej maszyny i reagować na nie. Już po jednej

Można również porównać wiele maszyn, na przykład wydajność

rozmowie telefonicznej Twoje podłączone

pracy różnych kierowców.

narzędzie może być znowu w pełni sprawne.

Optymalizacja wykorzystania
maszyny.
Korzystaj z danych maszyny niezależnie od tego,

Wszystko w zasięgu wzroku - Fendt Smart Connect

gdzie się znajdujesz: Fendt Connect

Fendt Smart Connect pokazuje parametry maszyny na

Fendt Connect to centralne rozwiązanie telemetrii dla

Twoim iPadzie. Z maszyną wyposażoną w podstawowy

maszyn Fendt. Dzięki Fendt Connect dane maszyny

pakiet telemetryczny możesz wyświetlać konkretne

są gromadzone i weryfikowane, dzięki czemu rolnicy i

dane maszyny w bezpłatnej aplikacji Fendt Smart

usługodawcy mogą monitorować, analizować oraz

Connect. Dane przesyłane są przez sieć WiFi. Dzięki

optymalizować stan i użytkowanie ich maszyn.

Fendt Smart Connect kierowca otrzymuje dodatkowy,

Transmisja danych przez sieć telefonii komórkowej

dostosowany do swoich potrzeb wyświetlacz

Serce systemu telemetrycznego

oznacza, że możesz sprawdzać dane maszyny w czasie

parametrów maszyny, takich jak zużycie paliwa i

Moduł łączności AGCO, czyli

rzeczywistym z dowolnego miejsca – za pomocą

prędkość jazdy. System nie przechowuje na stałe

ACM Box, jest wbudowany w

komputera stacjonarnego, tabletu lub smartfonu.

żadnych danych.

telemetrycznych. Jego anteny

Twoje korzyści z Fendt Connect

Twoje korzyści z Fendt Smart Connect

wyglądają jak płetwy rekina na

- Zwiększenie efektywności roboczej dzięki

- Darmowe dodatkowe wyświetlacze w kabinie

podsufitce i odpowiada za
przesyłanie danych

dachu. ACM Box odczytuje
odpowiednie parametry maszyny i
przesyła je przez sieć komórkową
do aplikacji Fendt Connect /
aplikacji internetowej lub przez
sieć WLAN do aplikacji Fendt
Smart Connect.

zoptymalizowanym decyzjom logistycznym
- Mniejszy nakład pracy dzięki monitorowaniu zużycia
paliwa podczas pracy
- Najwyższa dostępność maszyn dzięki inteligentnemu

- Intuicyjna obsługa za pomocą znanego osprzętu
i elementów sterujących
- Pełna kontrola danych - brak trwałego
przechowywania danych

planowaniu przeglądów
- Minimalizacja czasu przestoju: Wykorzystanie
wsparcia diagnostycznego do podejmowania decyzji
- Elastyczność: Wywołuj dane maszyny w czasie
rzeczywistym z dowolnego miejsca, w którym się
znajdujesz
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę get.agcoconnect.com

Fendt Connect obejmuje

Fendt Smart Connect umożliwia

następujące wskaźniki:

Ci przegląd danych takich jak:

- Pozycja i trasa maszyny

- Prędkość silnika

- Zużycie paliwa i poziom

- Poślizg

roztworu AdBlue

- Zużycie paliwa i roztworu AdBlue

- Prędkość i czas pracy

- Obciążenie silnika

- Wydajność maszyny

- Siła uciągu

- Komunikaty o błędach

- itp.

- Zbliżające się okresy
międzyobsługowe
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Sterowanie pomocnicze

Ciągnik podstawowy ECU (TECU)

(AUX-N lub AUX-O)

Elektroniczna jednostka sterująca ECU

Universal Terminal (UT)

Korzystaj z dodatkowych elementów

(Electronic Control Unit) ciągnika jest

Dzięki temu standardowi ISOBUS można

sterujących (np. joysticka), które ułatwiają

wbudowanym kalkulatorem. Standard

Sterowanie maszyną: Sterowanie maszynami przy pomocy systemu Variotronic / Fendt ISOBUS

obsługiwać podłączone urządzenie na

obsługę skomplikowanych urządzeń.

ten dostarcza danych (np. prędkość

Więc wszyscy są na
tej samej stronie.

każdym terminalu lub używać terminalu

Wielofunkcyjny joystick Fendt jest w pełni

jazdy, obroty WOM) i udostępnia je innym

do obsługi różnych narzędzi roboczych.

kompatybilny z ISOBUS.

uczestnikom systemu ISOBUS.

Koniec z samodzielnymi rozwiązaniami

ISOBUS do każdego zadania

Elektronika sprawia, że sprzęt rolniczy jest

System ISOBUS składa się z różnych podzespołów,

bezpieczniejszy, precyzyjniejszy i wydajniejszy.

w tym ciągnika, terminala i wyposażenia. Zawsze

ISOBUS - kluczowe zadanie AEF

W przeszłości jednak każdy producent polegał

uzależnione jest to od tego, jaki terminal i podłączone

AEF (Agricultural Industry

na własnych (zastrzeżonych) rozwiązaniach

urządzenie są zdolne do wykonania danego zadania.

Electronics Foundation) jest

elektronicznych, które wymagały specjalnych

To z kolei uzależnione jest od tego, jakie funkcje

stowarzyszeniem różnych

regulacji dla każdej kombinacji ciągnika i urządzenia.

ISOBUS (patrz po prawej) są dostępne i aktywowane

producentów sprzętu rolniczego

Powodowało to konieczność stosowania kilku różnych

w poszczególnych podzespołach systemu ISOBUS.

i stowarzyszeń, które od roku

terminali z chaotyczną plątaniną kabli w kabinie.

Współdzielone mogą być tylko te funkcje, które są

2008 pracuje nad optymalizacją i

ISOBUS eliminuje te samodzielne rozwiązania i tworzy

zawarte we wszystkich zaangażowanych

postępem w zakresie standardów

znormalizowane połączenie typu "plug and play"

podzespołach. Na przykład jeżeli chcesz korzystać

różnych producentów sprzętu i

pomiędzy ciągnikiem a podłączonym narzędziem:

z funkcji automatycznej częściowej szerokości Fendt

oprogramowania. Fendt jest

Wystarczy podłączyć wtyczkę ISOBUS do gniazda

Section Control, opcja TC-SC musi być aktywowana

jednym z głównych członków AEF.

ISOBUS, a na terminalu pojawi się ekran obsługi

zarówno na terminalu, jak i w Twoim narzędziu

Głównym celem tej inicjatywy jest

osprzętu. Maksymalna łatwość użytkowania.

obsługującym funkcję Section Control.

ISOBUS - tło

Wiesz, co w nim jest: Baza danych AEF ISOBUS

Termin ISOBUS pochodzi od

Baza danych AEF ISOBUS jest cennym źródłem

- ISO (International Organization for Standardization)

informacji na temat funkcji ISOBUS obsługiwanych

= niezależna organizacja zajmująca się rozwojem i

przez maszyny i ich kompatybilności z produktami

egzekwowaniem międzynarodowych standardów

innych producentów. Umożliwia to dostęp do

ISOBUS.

- BUS (Binary Unit System) = system do przesyłania
danych pomiędzy uczestnikami na wspólnej ścieżce

istotnych informacji przed dokonaniem zakupu,
dzięki czemu można wybrać kombinację ISOBUS

ISOBUS jest zatem znormalizowanym systemem

optymalnie dostosowaną do własnych potrzeb.

transmisji danych pomiędzy ciągnikiem a podłączonym

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę wwww.aef-online.org

do niego narzędziem. Standaryzacja systemu opiera
się na normie ISO 11783. Wszystkie sygnały, włącznie
z prędkością jazdy i obrotami WOM, są dostępne w
standardowej formie. Komunikacja pomiędzy maszyną
a bazą danych jest również znormalizowana i
uproszczona przez ISO XML.

Task Controller basic (TC-BAS)

Task Controller geo-based (TC-GEO)

Task Controller Section Control (TC-SC)

Tractor Implement Management (TIM)

Dokumentuje pewne wartości całkowite,

W porównaniu z TC-BAS można również

Automatyczne przełączanie odcinków,

Za pomocą standardowego TIM

które mają sens z punktu widzenia pracy.

zbierać dane dotyczące lokalizacji lub

np. podczas pracy z sadzarkami,

podłączone narzędzie może automatycznie

Są one dostarczane przez podłączone

planować zadania lokalizacyjne, na

opryskiwaczami lub rozsiewaczami

sterować pewnymi funkcjami ciągnika,

narzędzie. Wymiana danych między

przykład za pomocą baz danych. TC-GEO

nawozów w zależności od pozycji GPS i

takimi jak prędkość jazdy czy zawory

sterownikiem Task Controller a bazą

jest wymogiem wstępnym dla stosowania

stopnia nakładania.

hydrauliczne.

danych pola odbywa się z wykorzystaniem

systemu Variable Rate Control Fendt.

formatu danych ISO-XML.
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Bez Fendt Section Control

Sterowanie maszyną: Fendt Section Control

Podwójny siew, oprysk lub nawożenie oznacza niepotrzebne

Z Fendt Section Control

zużywanie zasobów. Zbyt gęsty siew prowadzi również do

Dokładne miejsca styku torów jazdy nawet na nietypowo

niepożądanych różnic we wschodach roślin i chwastów.

podzielonych polach.

Precyzja, która się opłaca.

Najwyższy poziom precyzji

Twoje korzyści z Fendt Section Control

Terminowe włączanie i wyłączanie siewnika,

- Oszczędność do 15% zasobów dzięki unikaniu

rozsiewacza nawozów lub opryskiwacza wymaga
pewnej praktyki na uwrociach. Im dłuższe podłączone
narzędzie, tym trudniej jest uzyskać właściwą
synchronizację. Również nietypowe kształty pola lub
kliny przeszkadzają w uporządkowanych pracach
polowych. W praktyce podczas siewu, nawożenia lub
opryskiwania raczej dwukrotnie pokonasz ten sam
odcinek, niż go pominiesz. Im większa szerokość
robocza narzędzia, tym większe ryzyko marnotrawstwa
poprzez nakładanie. Odpowiedzią na ten problem

nakładania się przejazdów
- Zmniejsza zagrożenie chorobami, szkodnikami i
chwastami poprzez unikanie zbyt gęstych upraw i
pominiętych obszarów
- Odciążenie dla kierowcy, dzięki czemu może on w
pełni skoncentrować się na monitorowaniu osprzętu
- Poprawia jakość pracy dzięki dokładnym miejscom
styku na uwrociach
- Tryb uwroci: Możliwość pracy najpierw na polu
wewnętrznym, potem na uwrociu

jest Fendt Section Control. System Section Control
zapewnia automatyczne sterowanie sekcjami w
przypadku narzędzi kompatybilnych z ISOBUS. Funkcja

Nie tylko na polu - odciąż kosiarkę przy użyciu

ta jest możliwa dzięki systemowi Task Controller

systemu Fendt Section Control

Section Control (TC-SC). Dokumentuje on, gdzie pole

W przypadku dużych przejazdów lub koszenia

zostało już obrobione i przekazuje niezbędne polecenia

przewężeń ustawienie i podnoszenie każdego

aktywacji do komputera pokładowego maszyny, który

przedniego i tylnego zespołu koszącego we właściwym

aktywuje odpowiednie sekcje maszyny. Wymogiem

czasie jest sprawdzianem koncentracji każdego

wstępnym jest tu posiadanie systemu prowadzenia

kierowcy, niezależnie od tego, jak bardzo jest on

po torze VarioGuide / Fendt Guide, który dostarcza

doświadczony. Dzięki funkcji Fendt Section Control

niezbędnych danych o położeniu.

maszyna robi to wszystko za Ciebie, z każdą kosiarką

System Fendt Section Control obsługuje do 36 sekcji.

przednią czy tylną działającą jako pojedyncza sekcja.

Standard ISOBUS zapewnia intuicyjną obsługę. Ekran

Po dotarciu do już obrobionego fragmentu pola lub

obsługi automatycznie pojawia się na terminalu po

wirtualnego śladu na końcu pola system automatycznie

podłączeniu wtyczki ISOBUS do gniazda. Wystarczy

wsuwa zespół tnący. Oznacza to, że możesz się w

tylko przełączyć włącznik, aby uruchomić sprzęt.

pełni skupić na procesie koszenia, nie niszcząc przy
tym żadnych pokosów przez nakładanie się na siebie,
co ułatwia również dalszą pracę.
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Sterowanie maszyną: Fendt Variable Rate Control

Praca na bazie określonych
segmentów, maksymalizacja
plonów.
Wykorzystaj w pełni potencjał swojego terenu.

Jak to działa

Każde działanie jest z natury inne, żadne pole nie jest

Funkcja Variable Rate Control działa na podstawie

jednolite samo w sobie. Różne ukształtowanie terenu

mapy pola, która daje najlepsze wyniki dla różnych stref

i rodzaje gleby sprawiają, że rośliny nie mogą być

pola i pokazuje je w różnych kolorach. Mapę tę tworzy

równomiernie zaopatrywane w wodę lub składniki

się w systemie zarządzania gospodarstwem przed

odżywcze, co z kolei prowadzi do zróżnicowanych

rozpoczęciem pracy (np. NEXT Machine Management).

wschodów roślin w obrębie jednego przejazdu.

Można czerpać z własnej wiedzy o polu lub

Maksymalne zwiększenie plonów wymaga zatem

wykorzystywać dane z próbek gleby, dane satelitarne

dostosowania środków do konkretnych warunków

itp. Następnie za pośrednictwem sieci komórkowej

glebowych. Odpowiednią funkcją służącą do tego celu

lub USB można przesłać mapę pola do maszyny jako

jest Fendt Variable Rate Control. Funkcja Variable Rate

zlecenie w standardowym formacie ISO-XML.

Control kontroluje ilość zużywanych środków (nasion,

Alternatywnie możesz przesłać bazę danych do

pestycydów, nawozów) dla każdego segmentu pola.

terminala w formacie Shape za pośrednictwem USB.

Aby skorzystać z tego inteligentnego rozwiązania,

Funkcja TC-GEO Task Controller automatycznie steruje

potrzebna jest standardowa licencja VarioDoc Pro /

ilością zużywanych zasobów w zależności od pozycji.

Fendt Task Doc, Fendt Section Control i ISOBUS

Po zakończeniu pracy na polu możesz wysłać raport

TC-GEO.

z pracy do systemu zarządzania gospodarstwem

Bez kompromisów
To naturalne, że w tym samym przejeździe występują różnice we
wschodach roślin. Istnieje możliwość zwiększenia dochodów,
co należy wykorzystać. Dzięki Fendt Variable Rate Control możesz
uzyskać jeszcze więcej korzyści ze swojej ziemi.

wraz z rzeczywistymi ilościami zastosowanych nasion,
nawozów lub pestycydów, aby w przejrzysty sposób
Twoje korzyści z Fendt Variable Rate Control

dokumentować swoje działania i porównywać je w

- Wyższa wydajność: Maksymalizacja plonów przy

czasie. Funkcja Fendt Variable Rate Control może

jednoczesnym oszczędzaniu zasobów

obsługiwać do pięciu różnych produktów jednocześnie.

- Oszczędność czasu: Raport z przebiegu zadania
można wykorzystać jako podstawę do sporządzenia
sprawozdania w celu spełnienia wymogów
prawnych (np. przepisów dotyczących nawożenia).
- Elastyczność: Zgodność z plikami ISO XML i Shake
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Sterowanie maszyną: Variotronic / Fendt Implement Management (TIM)

Gdy maszyna steruje
ciągnikiem.
TIM - nowy standard ISOBUS

Zawsze właściwe dozowanie –

Za pomocą Tractor Implement System (TIM)

Fendt Rogator 300 jest gotowy do pracy z TIM.

podłączone narzędzie może automatycznie sterować

Zaczepiany opryskiwacz polowy Fendt Rogator 300

niektórymi funkcjami ciągnika, takimi jak prędkość

może się komunikować z ciągnikiem wyposażonym

jazdy czy zawory hydrauliczne. Można z niego

w TIM i automatycznie sterować nim za pomocą

korzystać pod warunkiem, że zarówno ciągnik, jak i

funkcji TIM. W połączeniu z OptiNozzle firmy Fendt

podłączone narzędzie są wyposażone w funkcję

opryskiwacz i ciągnik pracują razem w szczególnie

ISOBUS TIM. Z uwagi na to, że podłączone narzędzie

efektywny sposób. Opryskiwacz do ochrony roślin

samo w sobie optymalizuje obciążenie, odciąża ono

oblicza optymalną prędkość i odpowiednio

kierowcę, a podłączony sprzęt pracuje wydajniej.

dostosowuje parametry dysz, preferowaną redukcję

TIM to nowa funkcja ISOBUS w końcowej fazie

znoszenia i wydajność. W zależności od zastosowanej

integracji z wszystkimi naszymi produktami. Firma

dyszy lub kombinacji dysz opryskiwacz polowy

Fendt udostępnia TIM jako opcję w Fendt 500 Vario

dostosowuje prędkość maszyn do obliczonej prędkości

ProfiPlus (obecne stanowisko pracy kierowcy). Po

docelowej. Dzięki temu strumień wyjściowy jest

stronie podłączanego narzędzia, TIM jest używany

zawsze podawany z odpowiednią redukcją znoszenia.

w przyczepach zbierających (Fendt Tigo XR) i

Aktywne sterowanie TIM umożliwia operatorowi

opryskiwaczach (Fendt Rogator 300). Po pomyślnym

dostosowywanie prędkości za pomocą jej określonych

przejściu testu zgodności z AEF ISOBUS wszystkie

poziomów. Maszyny pracujące jako zespół

inne certyfikowane podłączane narzędzia mogą być

automatycznie utrzymują wybraną prędkość.

używane z TIM.

Równocześnie opryskiwacz dostosowuje dyszę lub
kombinację dysz do nowej prędkości.

TIM ma Twojego Fendt Vario pod kontrolą:
Fendt Tigo XR jest już przygotowany do obsługi TIM
Dzięki funkcji Variotronic / Fendt Implement
Management (TIM) przepływ pokosu w przyczepie

Ograniczenie znoszenia o 75%
200 l/ha
2,5 bara

Ograniczenie znoszenia o 75%
200 l/ha
2,5 bara

Ograniczenie znoszenia o 75%
200 l/ha
2,5 bara

Fendt Tigo XR może być całkowicie zautomatyzowany.
Przyczepa typu kombi dostosowuje prędkość jazdy
ciągnika do obciążenia podbieracza. Czujnik na
podstawie twardości pokosu wysyła odpowiednie
informacje do zespołu obrotowego podbieracza. Dzięki
funkcji TIM zespół przyczepy Tigo XR i ciągnika Fendt
Vario przystosowuje się samoczynnie do warunków,
tak aby utrzymać jak najlepszą wydajność. Ta funkcja
inteligentnej asysty stanowi również wielką pomoc dla
kierowcy, który może wówczas w pełni skupić się na
procesie załadunku.
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Dysza 1

Prędkość

6,9 km/h

Dysza 2

Prędkość

11 km/h

Dysza 1
+
Dysza 2

17,8 km/h
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E-rolnictwo według Fendt

W profesjonalnym rolnictwie
jesteś tylko tak dobry jak narzędzia,
z których korzystasz.
Dostosowane do Twojego gospodarstwa –

Nowe nazwy dla wypróbowanych i przetestowanych

cyfrowe produkty inteligentnego rolnictwa od Fendt

rozwiązań

Rolnictwo jest tak zróżnicowane, jak i złożone.

Nowe modele Fendt 200 Vario, Fendt 300 Vario i

Niezależnie od tego, czy prowadzisz średniej wielkości

Fendt 700 Vario zostały po raz pierwszy wyposażone

rodzinne gospodarstwo, czy jesteś usługodawcą

w nowe stanowisko pracy kierowcy. Nowa koncepcja

pracującym na kilkuset hektarach rocznie, musisz mieć

obsługi FendtONE oprócz dodatkowych obszarów

pewność, że Twój sprzęt pozostaje zawsze niezawodny.

Aktualne stanowisko pracy
operatora

Nowe stanowisko pracy
operatora

wyświetlania oferuje szczególną atrakcję w postaci

System prowadzenia

System prowadzenia

W końcu to jedyny sposób, aby osiągnąć najlepsze

przeprojektowanego kokpitu kierowcy. Po drodze

VarioGuide

Fendt Guide

rezultaty. Wybór maszyny Fendt stanowi idealny punkt

zaadaptowane zostały również nazwy naszych

VarioGuide Standard NovAtel

Fendt Standard NovAtel

wyjścia. Teraz musisz wyposażyć swoją maszynę

produktów związanych z inteligentnym rolnictwem.

VarioGuide RTK NovAtel

Fendt RTK NovAtel

stosownie do indywidualnych potrzeb.

Mogą one mieć nowe nazwy, ale ich funkcja pozostaje

VarioGuide Standard Trimble

Fendt Standard Trimble

W dziedzinie inteligentnego rolnictwa marka Fendt

taka sama!

VarioGuide RTK Trimble

Fendt RTK Trimble

oferuje szeroką gamę produktów i rozwiązań, które

VarioGuide Contour Assistant

Fendt Contour Assistant

pomagają w jeszcze lepszym wykorzystaniu maszyny, a

VariotronicTI

Fendt TI

jednocześnie umożliwiają jeszcze bardziej komfortową

Fendt TI Headland

Fendt TI Headland

pracę. Wybór produktów odnosi się do modułów takich

VariotronicTI automatic

Fendt TI Auto

jak system prowadzenia, agronomia, telemetria i

VariotronicTI Turn Assistant

Już wkrótce

sterowanie maszyną. Podstawowy pakiet każdego z
nich zawsze zawiera najważniejsze funkcje. Dodatkowe
funkcje można dodać jako elementy opcjonalne w
dowolnym momencie. Niezależnie od tego, czy chodzi
o początkujących użytkowników, czy profesjonalistów,

Agronomia

Agronomia

VarioDoc Pro

Fendt Task Doc

Fendt Task Doc (offboard)

Fendt Task Doc (offboard)

Telemetria

Telemetria

Fendt Connect

Fendt Connect

Fendt Smart Connect

Już wkrótce

Sterowanie maszyną

Sterowanie maszyną

Sterowanie narzędziem Variotronic

Fendt ISOBUS

Kontrola sekcji

Fendt Section Control

Zmienne dawkowanie

Fendt Variable Rate Control

Variotronic Implement Management (TIM)

Fendt Implement Management (TIM)

marka Fendt ma dla każdego odpowiednią ofertę
inteligentnych rozwiązań dla rolnictwa. Pomyśl o
asortymencie produktów jako o osobistej skrzynce
narzędziowej, w której możesz się zagłębić zgodnie
z własnymi potrzebami i wymaganiami.

= pakiet podstawowy
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Wyposażenie standardowe i opcjonalne
Standardowe g
Opcjonalne c

g

g

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

g
g

c

c

c

c

c

Fendt 300 Vario Profi (MY 2020)

Nowe stanowisko
pracy operatora
Fendt 200 Vario (MY 2021),
300 Vario (MY 2020)
i 700 Vario (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

Fendt 700 Vario Power+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

c

Fendt 700 Vario Profi (MY 2020)

g

²

c

¹
c

²

c

¹
c

²

c

g

c

g

Fendt 700 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 500 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c

g
g

c

c

c

c

²

g

g

Fendt 500 Vario Profi
Fendt 500 Vario Profi+

c

g
g

Fendt 300 Vario Profi+ (MY 2020)

¹

c

g

c
c

g

g

Fendt 800 Vario Power
Fendt 800 Vario Power+

g

c

c

c

c

g

c

c

c

c

Fendt 800 Vario Profi
Fendt 800 Vario Profi+

g
c

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

pracy operatora

c
c

g

g

c

c

c

c

g
g

Fendt 900 Vario Profi+ (MY 2020)

g

c

c

c

c

Fendt 1000 Vario Power+

g

c

c

c

c

c

g

c
c

g

g

Fendt 1000 Vario Profi

g

c

³
³

c

c

c

c

c
c

c

g

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

c

g

c

g

g

g

c

g

c

g

g

c

g

c

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

Seria Fendt L (MY 2021)

c

Seria Fendt C (MY 2021)

c

c

Fendt IDEAL (MY 2021)

c

c

Fendt Katana

c

c

Fendt Rogator 600

g

c

¹ Tylko w połączeniu z 12-calowym terminalem w podłokietniku (Setting 2)
² Początkowo z Fendt TI Auto
³ Obejmuje sterowanie maszyną ISOBUS 200
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³

c
c

c
g

³

c

c
g

g

Fendt 900 Vario Profi (MY 2020)

Aktualne stanowisko

g

c
c

Fendt Variable Rate Control

c

Fendt Section Control

VariotronicTI / Fendt TI

c

Podstawowy pakiet
sterowania maszyną

VarioGuide /
Fendt Contour Assistant

c

Fendt Smart Connect

VarioGuide /
Fendt RTK Trimble

c

Pakiet podstawowy
telemetrii

VarioGuide /
Fendt Standard Trimble

c

Agronomia pakiet
podstawowy

VarioGuide /
Fendt RTK NovAtel

Fendt 200 Vario Profi+ (MY 2021)

VarioDoc

VarioGuide /
Fendt Standard NovAtel

g

Fendt 200 Vario Profi (MY 2021)

Fendt TI Headland

Pakiet podstawowy systemu
prowadzenia

Dostępność

Variotronic /
Fendt Implement Management
(TIM)

E-rolnictwo według Fendt

c
c

c

c

c
c

c

g

c

c

g

c

g

g

g

g

c

c

g

c

g

Stan na lipiec 2020 roku. Ze względu na regularne aktualizacje oprogramowania niektóre konfiguracje mogą ulec zmianie.
Twój partner handlowy firmy Fendt chętnie udzieli Ci informacji. Ten przegląd celowo obejmuje tylko te serie (samojezdne) z serii
Fendt Full Line, dla których istnieje co najmniej jedno rozwiązanie w zakresie inteligentnego rolnictwa Fendt Smart Farming.
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It’s Fendt. P
 onieważ znamy się na rolnictwie.

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

Fendt jest marką o światowym zasięgu należącą do AGCO.
Wszystkie szczegóły dotyczące wyposażenia, wyglądu, wydajności, wymiarów i mas, zużycia paliwa i
kosztów obsługi pojazdów odpowiadają najnowszym informacjom dostępnym w momencie oddania
tekstu do druku. Przed momentem dokonania zakupu możliwe jest wprowadzenie zmian. Dealer Fendt z
przyjemnością poinformuje Państwa o wszelkich zmianach. Przedstawione pojazdy nie zawierają
wyposażenia specyficznego dla danego kraju.
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