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DISPLAYS/GPS EN STUURSYSTEMEN

Welkom bij het Ag Leader-productoverzicht voor 2016.
Of u nu net bent gestart met precisielandbouw of een
van de allereerste gebruikers was, de producten in deze
catalogus maken uw landbouwbedrijf efficiënter, slimmer en
winstgevender.
Sinds 1992 produceert Ag Leader hoogwaardige en
innovatieve tools voor de precisielandbouw. We richten ons
daarbij op verbetering van uw besluitvorming, efficiënter
zaaien en verzorgen, het beperken van vermoeidheid
bij chauffeurs en meer. Wat begon met een mobiele
opbrengstmonitor is uitgegroeid tot een volledige oplossing
voor uw landbouwbedrijf, die het hele jaar door toepasbaar is.
Ag Leader is nog altijd volledig onafhankelijk en houdt
zich uitsluitend bezig met precisielandbouw. Met vier
ondersteunende kantoren, meer dan 300 medewerkers
wereldwijd en een uitgebreid dealernetwerk streeft Ag Leader
ernaar waardevolle producten op de markt te brengen voor
telers.
Er is momenteel veel gaande in de precisielandbouw. Er wordt
gesproken over big-data, over fusies van hardwareleveranciers
en over de gevolgen daarvan voor klanten. Meer dan ooit is
het van belang te weten wie uw partner is voor uw behoeften
op precisielandbouw-gebied.

Ag Leader heeft bij al deze vragen stilgestaan. Uw data blijven
uw eigendom en worden door ons op geen enkele wijze
gebruikt.
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NIEUW IN 2016

De producten van Ag Leader worden gekenmerkt door hun
hoge kwaliteit en uitzonderlijke gebruiksgemak. Ze voeren
waardevolle taken en functies uit die andere producten niet
bieden.

AgFiniti® Mobile op pagina 31.

Ag Leader beschikt over uitstekende service, waarvan zowel
dealers als klanten gedurende de levensduur van het product
kosteloos gebruik kunnen maken. Ik ben met name enthousiast
over de nieuwe InCommand™-displays en de efficiënte
functies die ze uw bedrijf bieden. Wij nodigen u graag uit onze
productcatalogus voor 2016 door te nemen en contact op te
nemen met uw lokale Ag Leader-vertegenwoordiger. Ik weet
zeker dat Ag Leader een positieve bijdrage kan leveren aan uw
activiteiten in de landbouw.

Al Myers
President Ag Leader
Technology

InCommand™ 1200 en InCommand™ 800
op pagina 6.
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2016 Ag Leader

Vraagt u zich bij het investeren steeds af of u uw
technologieleverancier vertrouwt? Weet u waar uw data
terechtkomen? Bent u tevreden met de huidige stand
van zaken? Of vraagt u meer van uw precisietools? Bent

u tevreden over de kwaliteit van de producten en de
ondersteuning?

ZAAIEN

Displays/GPS en Stuursystemen

De nieuwe InCommand™-displays en AgFiniti geven u de controle over
uw volledige bedrijfsvoering. In de cabine ziet u tot in detail wat er in elke
rij gebeurt. Neem die informatie met u mee op uw iPad wanneer u in het
perceel het gewas inspecteert. Op kantoor hebt u alle gegevens steeds bij de

DATA IN UW HAND
Uw landbouwbedrijf. Veel besluiten. Data die u ondersteunt.

NIEUW InCommand-displays met AgFiniti

®

Mobile

hand wanneer u overlegt met uw adviseur en moet besluiten over zaaigoed
of meststoffen. Laat deze krachtige displays elk seizoen voor u werken.
Volledige controle in eigen hand. "Be InCommand".

De data van uw
InCommand-display zijn altijd
beschikbaar op uw iPad®,
waar u ook bent.

2016 Ag Leader

2016 Ag Leader

Precisielandbouwoplossingen voor het hele bedrijf
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DATA VOOR BESLUITVORMING
Bekijk twee schermen tegelijk...

Displays/GPS en Stuursystemen

InCommand™ 1200 en InCommand™ 800

Gebruik de gesplitste schermweergave om in een
oogopslag zowel belangrijke machine functies te
bekijken als te monitoren hoe de machine in het
veld werkt. Waar anderen hiervoor een tablet of een
tweede display vereisen kan de InCommand 1200
dit allemaal op één scherm. Hierdoor kunt u op het
moment dat het nodig is, direct cruciale managementbesluiten nemen.

BE INCOMMAND

Met zelfs details
per rij
Bekijk historische en realtime informatie om in detail
te zien wat er rij voor rij op het perceel gebeurt en
potentiële data vast te stellen, zoals een verkeerde
zaaiafstand.

Intuïtief en eenvoudig te gebruiken Compact EN robuust Naadloze connectiviteit
InCommand maakt gebruik van de in de industrie toonaangevende displaytechnologie van Ag Leader en voorziet
in een efficiënte machinebesturing. Dankzij altijd beschikbare data kunnen voor de opbrengst en winst cruciale
beslissingen eenvoudiger gemaakt worden.

Highlights

Data die u kunt
meenemen.

Maak uw data toegankelijker dan ooit...
Data die u met uw Ag Leader display heeft verzameld, neemt u met AgFiniti Mobile mee op uw iPad.
Deel uw data met adviseurs, monitor uw gewas
gedurende het seizoen, laat uw data u helpen met
managementbesluiten en meer!

• Tablet-achtige bediening
• Verbind displays aan AgFiniti® Mobile
• Gesplitste schermweergave (1200)
• Geïntegreerde lichtbalk
• Functionaliteit het hele jaar door
• Geavanceerde zaaimachinebesturing (1200)
• Variabele dosering
• Dosering voor meerdere producten

Geen internet
nodig

• Opbrengstmeting
• ISOBUS/Universal Terminal/Task Controller

Gratis app AgFiniti®
Mobile voor iPad®
2016 Ag Leader

2016 Ag Leader

• Cameraondersteuning
• SmartReport™ (1200)
• Draadloze connectiviteit dankzij WiFi-adapter
Zie displayvergelijking voor een volledige lijst met functies
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VERGELIJKING DISPLAYFUNCTIES
MODEL

InCommand™ 1200

InCommand™ 800

Compass™

30,7 cm
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10 secties
36 secties




DISPLAYFUNCTIES

Displaygrootte
Swipe-beweging
Registratie bewerkte oppervlakte
Gesplitste schermweergave
Gegevensregistratie
AutoSwath™
Kopakkerfunctie
Multiple Product Control
Cameraondersteuning
AgFiniti® Mobile



Displays/GPS en Stuursystemen

Compass™



STUURHULP EN STUURSYSTEEM

Lichbalk stuurhulp
OnTrac3 stuurmotor
Hydraulisch stuursysteem
GLIDE, SBAS (WAAS/EGNOS), TerraStar, RTK
SmartPath
Spuitsporen
StableLoc

GELEIDING / BESTURING.
DUIDELIJK EN EENVOUDIG.

PLANTEN/ZAAIEN

Registratie variëteiten
Variabele plantafstand
Sectieschakeling zaaimachine
Registratie gesplitst zaaien
Controle zaaidosering
Geavanceerde monitoring zaaimachine
Hydraulische DownForce-bodemdrukregeling
Zaaimachineprestatie per rij
DOSERING

De 7-inch Compass is een instapmodel display dat kan dienen als stuurhulp, geautomatiseerd stuursysteem
en als ISOBUS Universal Terminal. De gebruiksvriendelijke interface maakt de Compass eenvoudig in te stellen
en te bedienen. Start een taak en u kunt direct aan de slag.
• Eenvoudige installatie en bediening met taakgebaseerd management.
• Ideaal voor stuurhulp en besturing op basisniveau. Kan worden gecombineerd met OnTrac3™ stuurondersteuning of
SteerCommand™ geautomatiseerd sturen voor geavanceerde stuurfuncties.
• Past door het compacte ontwerp met geïntegreerde lichtbalk in iedere cabine.
• Dataloggen op volledige schermweergave.
• Ondersteuning voor de meest gebruikte en geavanceerde stuurpatronen, inclusief SmartPath™.
• ISOBUS Universal Terminal voorbereid.
• Ondersteuning voor spuitsporen.

DirectCommand vloeistof dosering
ISOBUS vloeistofdosering
Variabele dosering
Chemische injectie
Boomhoogteregeling
SmartReport™
AutoSwath op basis van eerder toegepaste kaarten
Container Sequencing
DC Spreader granulaat doseermodule
Regeling toerental strooischijven
DC Strip-Till
Ondersteuning pneumatische zaaimachines
OptRx®-gewassensoren
Dosering meerdere producten (vloeistoffen of granulaat)
ISOXML-gegevensexport
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OPBRENGSTMETING

Graanoogst
Indicatie/waarschuwing variëteiten
Inlezen kaarten met variëteiten
























WATERMANAGEMENT

Opnemen Topografiekaarten
Inmeten Drains
Drainageploegregeling
Universal Terminal
Task Controller
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2016 Ag Leader

2016 Ag Leader

ISOBUS

Displays/GPS en Stuursystemen

FEILLOZE MACHINESTURING

Stuurhulp en Stuursystemen

OPTIMALE PRODUCTIVITEIT
Geïntegreerde lichtbalk
Profiteer van geïntegreerde displaysturing voor meer werkbare uren, nauwkeuriger sturen en zicht op het hele
perceel. Alle Ag Leader-displays zijn voorzien van een geavanceerd, geïntegreerd stuursysteem dat verschillende
patronen aankan. Combineer Ag Leader-displays met OnTrac3™ stuurondersteuning en SteerCommand™
geautomatiseerd sturen voor hoogwaardige stuurhulp en stuursystemen.

SmartPath™-patroon
Rijd een enkele keer over het perceel om een patroon
uit te zetten op basis van uw initiële werkgang.

Cirkelpatroon

Perspectiefweergave
Bepaal zelf hoe u de kaart op het scherm wilt
bekijken. Kies uit perspectiefweergave, gesplitste
schermweergave, grensweergave, weergave op
rijniveau en meer.

Patroonmanagement
Via het display in de cabine kunt u patronen opslaan,
laden, herstellen, onderbreken, hervatten, verleggen en
verschuiven.

Patroongroepen gebruiken
Bewaar tot 20 patronen per perceel.
Laad een patroongroep vanuit het patroonselectiemenu en loop vervolgens met
een enkele druk op de knop snel en
moeiteloos door de verschillende
Adaptieve curve
patronen. Zo selecteert u voor elk deel
van het perceel gemakkelijk het juiste
patroon. Groeperen van patronen is
beschikbaar voor de rechte A-B, identieke
curve, adaptieve curve en voor cirkelpatronen.

De geïntegreerde lichtbalk toont ook crosstrackfouten
en werkgangnummers.

A-B patroon

Patronen importeren/exporteren
SmartPath-patroon

Opgeslagen patronen kunnen eenvoudig
worden geladen in het display of in uw
precisielandbouwsoftware, zodat u ze later kunt
gebruiken voor andere werkzaamheden in het perceel.

Kopakkerfunctie

Identieke curve

2016 Ag Leader

2016 Ag Leader

A+ patroon

Stel kopakkers in op basis van perceelsgrenzen
voor visuele weergave, als ook voor AutoSwathTMsectieschakeling.
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1"

<2,5 cm

4-8 cm
2"-4"

WAAS/EGNOS

RTK

TerraStar

GPS-correctiesignalen

15-20 cm
6"-8"

Displays/GPS en Stuursystemen

GPS 6000, GPS 6500

GPS 6500 met Relay
Het Relay ontvangt de RTK correcties. De GPS
6500 antenne en het Relay vormen een makkelijk
te installeren en te verplaatsen geheel. Het Relay is
beschikbaar met GSM NTRIP modem of met een
900/400 MHz radio.

GPS 6500 RTK-basisstation

ONGEËVENAARDE GNSS-TECHNOLOGIE

Nauwkeurigheid tot op slechts twee centimeter.
De GPS6500 kan behalve als RTK ontvanger ook
als RTK basisstation gebruikt worden. In combinatie
met het radio Relay biedt de GPS6500 een via WiFi
en bijvoorbeeld smartphone eenvoudig te bedienen
basisstation setupmenu.

Ag Leader biedt een volledig pakket GNSS-opties voor sturen, grondbewerking, variabel doseren, geleiding,
cartografie en meer. Zowel de GPS 6000- en GPS 6500-systemen als het GPS 6500-basisstation bieden
nauwkeurigheid, herhaalbaarheid, bereik en gebruiksgemak.

GPS 6500 en 6000
• RTK (6500), TerraStar (6500) en EGNOS (6000/6500).
• Verbeterde positiebepaling door middel van GLIDE.
• Standaard voorzien van GLONASS.
• Betere signaalstabiliteit dankzij standaard StableLoc™-technologie.
• RTK via Radio of NTRIP (6500).
• Uitvoer tot 20 Hz (6500) of 10 Hz (6000).
• Uitvoer van gesimuleerde radarsnelheid.
• Geïntegreerde magneten en montageplaat met centreerpennen
zorgen voor stabiele montage.
• Ledlampjes voor eenvoudinge statusdiagnose.
• Volledig gesloten, compact en
degelijk design.

Functies
Stuurhulp
Grondbewerking
Oogsten
Zaaibedvoorbereiding
Registratie (Vlag, Lijnen,
Oppervlakte)
Variabele dosering
Strooien
Spuiten
Zaaien
Loggen variëteiten
Strip-Till

GPS 6500

• Snelle reconversie.
• 4-8 cm herhaalbare nauwkeurigheid (RMS).
• Correcties voor zowel GPS als GLONASS
• TerraStar-licenties verkrijgbaar voor 5 dagen,
3 maanden en 12 maanden.
2016 Ag Leader

2016 Ag Leader

Intellislope® (drainageploeg)
Geautomatiseerde/hydraulische
besturing
Stuurautomaat (stuurmotor)
GPS-correctiesignalen
GLIDE
WAAS/EGNOS
TerraStar
RTK

GPS 6000
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OnTrac3™ stuurondersteuning
OnTrac3 is een economisch systeem voor het
vergroten van de nauwkeurigheid van werkgangen.
Het vereenvoudigt de besturing van tractoren,
maaidorsers en andere voertuigen zonder in te grijpen
op de hydrauliek en zonder dat het stuur hoeft te
worden verwijderd.

Displays/GPS en Stuursystemen

OnTrac3™, SteerCommand™

Snel en gemakkelijk
Dankzij het eenvoudige “Lock-n’-Roll” verplaatst u
OnTrac3 moeiteloos van het ene voertuig naar het
andere.

Meer kracht, minder lawaai
Nieuwe sterkere directe aandrijving via de krachtige
en borstelloze motor.

Geen wrijving
Via de degelijke tandkransaandrijving is de besturing
direct en zonder slip of slijtage. Met als resultaat een
naadloze en uiterst nauwkeurige besturing.

TOONAANGEVENDE STUURPRESTATIES

SteerCommand™

geautomatiseerd sturen

In combinatie met de GPS 6500 biedt het SteerCommand-systeem voor geautomatiseerd sturen een toonaangevende
stuurprecisie.

Hoge nauwkeurigheid
Combineer uw Ag Leader-display met onze hoogwaardige stuursystemen. Met OnTrac3™ stuurondersteuning en
SteerCommand™ geautomatiseerd sturen voorkomt u vermoeidheid en kunt u langer doorwerken.
• Automatische kalibratie voor het optimaal afstemmen en kalibreren van het voertuig.
• Ondersteuning voor de meest geavanceerde stuurpatronen, inclusief SmartPath™ (zie pagina 10 voor ondersteunde
stuurpatronen).
• Negenassige terreincompensatie voor nauwkeurige positiebepaling.

Gebruik de GPS6500 voor nauwkeurige en herhaalbare
positiebepaling met het NTRIP GSM Relay of met een radio Relay.

Compatibiliteit
Maximale compatibiliteit met op maat gemaakte installatiepakketten
voor meer dan 600 verschillende tractoren en voertuigen.

Toonaangevende GNSS-oplossingen
GPS 6500 met SteerCommand ondersteunt GLIDE,
EGNOS, TerraStar en RTK.

• Het ingebouwde kompas waarborgt een stabiele koers.
• Ledlampjes voor snelle systeembewaking.
• Eenvoudig in- en uitschakelen via het display of de optionele voetschakelaar.

StableLoc™
Gewenste route

RTK signaal weg

RTK signaal terug

Terugkeer naar
RTK positie

Als er onderbreking is in het RTK, gaat het systeem verder met de beschikbare
signalen en wordt daarna automatisch en vloeiend weer op RTK overgeschakeld.

Het resultaat
Kies voor stuurhulp en verhoog het aantal werkbare uren per dag met
10% voor meer productiviteit*.
*http://www.gps.gov/applications/agriculture/
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StableLoc zorgt voor maximale
nauwkeurigheid bij verlies van
RTK correctiesignaal. Het systeem
schakelt naadloos over op de
beschikbare satellietcorrecties.
Als het RTK correctiesignaal weer
beschikbaar is wordt automatisch
en vloeiend weer op RTK
overgeschakeld.

VOORKOM OPBRENGSTVERLIEZEN
DOOR PRECIES TE ZAAIEN

Zaaien

SeedCommand™

Aan de hand van kaarten bouwt u een historisch dossier en identificeert u andere variabelen die van invloed
zijn op uw resultaat, zoals chronische zaaifouten die in elke werkgang optreden. Leg de locatie van hybriden/
variëteiten in realtime op kaart vast.

HAAL UIT ELK ZAADJE HET
BESTE NAAR BOVEN
In ieder seizoen krijgt u maar één kans om het precies goed te doen. Zorg dat uw zaai- of plantmachine
perfect in orde is en ieder zaadje of plant onder de juiste omstandigheden wordt geplant. Met SeedCommand
hebt u controle en overzicht onder handbereik.
• Voorkom overlap met AutoSwath™ voor lagere zaaigoedkosten en hogere opbrengsten.
• Door 's nachts volledig automatisch te zaaien, profiteert u van ruimere tijdvensters.
• Beperk het aantal slecht geplaatste zaden, met name van zaaigoed met variabele vormen en afmetingen.
• Verkrijg inzicht door het in kaart brengen en registreren van zaaigoedvariëteiten, hoeveelheden, zaaidatums en andere
informatie die tijdens het planten of zaaien wordt vastgelegd.
• Maximaliseer de opbrengst door een variabele zaaiafstand.

Twee kaarten tegelijk met details per rij

• Profiteer van uniforme kieming, opkomst en plantafstand met hydraulische DownForce-bodemdrukregeling.
• Automatische rij- en sectieschakeling met SureStop® elektrische koppelingen en SureVac™ elektrische sectieschakeling.
• Elektrische aandrijfoptie beperkt verkrijgbaar in 2016, volledige productie in 2017.

Word sneller gewaarschuwd bij problemen met de
zaaimachine en vermijd kostbare vergissingen op
rijniveau.
Controleer per rij op overslaan, overlap en
zaaiafstand.
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AgFiniti® Mobile: Weet precies wat de zaaimachine
heeft gedaan; rij voor rij voor uw gehele bedrijf.
Neem deze informatie met u mee om plantaantallen
en prestaties van diverse variëteiten te controleren.

Monitor zaaiwerkzaamheden en bodemdruk
tegelijkertijd. Of stuurbegeleiding en
zaaivariëteiten... de keuze is aan u.

BODEMDRUK: EVEN INSTELLEN,
EN NIET MEER AAN DENKEN

HANDHAAF ZAAIDIEPTE, VOORKOM
VERDICHTINGSPROBLEMEN

Niet te zwaar, niet te licht, precies goed.

Het regelen van de bodemdruk van zaai- en plantmachines leidt aantoonbaar tot een consistente opkomst, gaat
bodemverdichting tegen en stimuleert een gezonde wortelgroei. Het hydraulische bodemdruksysteem van Ag
Leader is een drastische verbetering ten opzichte van AirBag- en veersystemen. Het systeem reageert onmiddellijk en maakt aanpassingen mogelijk bij wisselende grondsoorten binnen het perceel.

Waarom
hydraulische
bodemdruk zo
belangrijk is

Hydraulisch
bodemdruksysteem

Het hydraulische
bodemdruksysteem
DownForce waarborgt
een juiste zaaidiepte,
voorkomt bodemverdichting en garandeert
een uniforme opkomst.

Bodemdruksysteem
met veer

Gebruiksvriendelijk bodemdruksysteem

Bekijk bodemdrukkaarten terwijl u werkt

Het zaai- en plantseizoen is al druk genoeg, ook zonder dat
u zich zorgen maakt over bodemdrukinstellingen. Het bodemdruksysteem van Ag Leader maakt het u gemakkelijk:
stel gewoon uw voorkeuren in en ga aan het werk. U hoeft
zich niet meer voortdurend zorgen te maken of de marge
wel correct is.

Bekijk kaarten met loopwielbelasting en bodemdruk
op uw InCommand™-display of met AgFiniti.

Meten op rijniveau

Uplift Springs

Monitor de bodemdrukbehoeften van elke individuele rij
om consistente zaaidiepten te waarborgen onder wisselende topografische en bodemomstandigheden.

Telers die grote zaadtanks gebruiken en/of te maken
hebben met een kleiachtige bodem, hebben baat bij vrij
bewegende Uplift Springs die voorkomen dat er te veel
gewicht op de loopwielen rust. Geen zware slangen of
extra hydraulica vereist!

Dempende accumulator

De ISOBUS-module laat u tot vier sensoren per kanaal
kiezen en werkt met elke Universal Terminal-display.

Hydraulische DownForce terugverdienen

Gekiemde zaden

X Opbrengst toename

80,250
3700 extra
+
___________

0.7

83,950

X Mais prijs

= Winst

130/t

91/t

t/ha

ROI van 16 rijige
zaaimachine

133
ha

*Bronnen: 1 Vijfjarenonderzoek Becks. 2 Proef van Iowa State University. 3 OnFarm-onderzoeksproject.
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Consistente opkomst

Bruikbaar met alle UT-compatibele displays

Werkt als een stootkussen, beperkt zaaielementbelasting
en opveren door stenen en andere obstakels in de grond.

ROI
Trage opkomst

Zaaien

Hydraulisch DownForce-bodemdruksysteem

De ISOBUS Liquid Module is ontworpen volgens de ISOBUS standaard voor Universal Terminal en Task
Controller. De ISO-Liquid Module werkt zowel met Ag Leader displays als met andere ISOBUS displays.

Gewasverzorging

ISOBUS LIQUID CONTROL MODULE

DirectCommand™

AutoSwath

Automatische sectiecontrole tot 36 secties.

Druk- en flowgebaseerde regeling

Systemen kunnen flowgebaseerde regeling
gebruiken voor hogere doseringen en vervolgens
automatisch omschakelen naar een drukgebaseerde regeling die meer geschikt is
voor lagere doseringen.

Boom prime

De ISOBUS Liquid Moduel kan de spuitleiding
op druk houden zodat deze een zo kort mogelijke
reactietijd heeft bij openen en heropenen van
secties.

Controle van het regelsysteem

BENUT ELKE DRUPPEL.
ELKE KORREL. ELKE PLANT.

Controleert en vergelijkt flow en druk
om sensorstoringen of problemen met
de spuit te detecteren.

Monitoring van druppelgrootte

Druppelgrootte monitoring aan de hand van uw spuitdopspecificaties.

Exporteren van .xml-bestanden

Gebruik Task Controller voor het exporteren van een .xml-logbestand van een ISOBUS ECU.

Spuitdopprogrammering

Het systeem kan tot wel 50 door de gebruiker gedefinieerde spuitdoppen en ISO-spuitdoppen opslaan,
inclusief 11 vooraf ingestelde ISO-spuitdoppen.

DirectCommand™ is een revolutionaire oplossing voor gewasverzorging. De unieke AutoSwath™-functie voorkomt
teveel bemesten en bespuiten. Uw kosten nemen daardoor af, evenals de mate waarin u het milieu belast, terwijl
uw productiviteit toeneemt.
• Schakelt secties automatisch in en uit op basis van
perceelgrenzen, overlap en door de gebruiker ingestelde
kopakkers. Overlappingen behoren daarmee tot het
verleden, net als teveel of te weinig spuiten.
• Regelt doseringen automatisch op basis van
taakkaarten of handmatig ingevoerde doseringen.
• Maakt het mogelijk één of meerdere producten variabel
te doseren.

Maximale druk - door de gebruiker gedefinieerde druk waarop een alarm wordt gegeven ter bescherming van slangen,
kleppen, enz.
Minimale druk - door de gebruiker gedefinieerde minimumdruk voor een altijd optimaal spuitbeeld.

• Registreert alle bewerkingen, behandelde perceeldelen,
productvolume en meer.
• Kan tot drie druksensoren aflezen, waarmee het niet
langer nodig is manometers te controleren buiten de
cabine.
• Ondersteunt tot en met 36 secties voor spuiten en
strooiers.

ISOBUS Serial Application Rate Module

Het resultaat
Gemiddelde productbesparing van
7% met AutoSwath leidt tot een terugverdientijd van slechts twee jaar*.

Serieëel data loggen en aansturen van dosering
en secties. Ook de volgende systemen zijn aan te
sturen met Ag Leader displays via seriële controle:
RDS,RECO/Sulky, Amazone+, Bogballe, Kuhn,
LH5000, Vaderstad, Kverneland, Raven, Mid-Tech,
Rawson, New Leader, BRZEG en Flexicoil.

2016 Ag Leader

2016 Ag Leader

AgFiniti® Mobile:
Verken percelen en
weet precies waar het
product is toegepast.
Realiseer de voordelen
van een product met
perceelproeven in
realtime.

Drukalarmen

*http://www.aces.edu/anr/precisionag/documents/09_AgEng_Presentation-Auto-SwathBoomDynamics-Fultonetal.pdf
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VEREENVOUDIGDE RAPPORTAGE
Gedetailleerde SmartReports™ zijn eenvoudig te genereren en maken het makkelijker bij te houden welke
vloeistoffen en granulaten zijn aangebracht ten behoeve van wettelijke registratieverplichtingen.

Gewasverzorging

DirectCommand™

SmartReport™
• Rapporten geven informatie over locatie, producten, toegepaste
totalen, percelen, kaarten met dosering en perceelgrenzen.
• Voer basisinformatie in over bodem- en weersomstandigheden,
gebruikte producten, enzovoort.
• Genereeer automatisch PDF rapporten die u kunt opslaan,
emailen en afdrukken.
• Automatisch rapporten genereren zodra de bewerking klaar is.
• Telkens wanneer u klaar bent met een perceel, worden
automatisch rapporten gegenereerd.
• Geen extra software nodig.

DE GEWENSTE DOSERING, PRECIES
WAAR U DIE WILT HEBBEN

SmartReports kunnen eenvoudig worden
geëxporteerd naar AgFiniti®.

DirectCommand Spinner Spreader Module
• Gelijktijdig toedienen van maximaal vijf granulaatproducten.
• Eenvoudig aansturen van strooischijven.
• Regeling toerental strooischijven.
• Variabele dosering via taakkaarten.
• Eenvoudig maken en bewerken van productmengsels voor het nauwkeurig registreren van perceelbehandelingen.
• Container Sequencing maakt het mogelijk hetzelfde product (of productmengsel) achtereenvolgens aan te brengen
vanuit verschillende producttanks.

DirectCommand Strip-Till Module
• Doseer maximaal drie granulaatproducten met de Granular Strip-Till Module van Ag Leader.
• Gelijktijdig aansturen van stikstoftoedieningen door uitbreiding met Liquid and Chemical Injection regelmodules.
• Bemest alleen waar dat nodig is dankzij variabele doseringen via taakkaarten.
• Dataregistratie van het toepassen van granulaat en vloeistoffen.

Rapportage op basis van chauffeur, machine of datum
• Filter informatie per perceel, taak, configuratie, chauffeur of datum.
• Bekijk de totale bewerkte oppervlakte per chauffeur.
• Bekijk toepassingsgegevens voor een specifieke periode.
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• Exporteer SmartReports per dag, week, maand of seizoen voor meer overzicht.

ONDERSTEUN GROEIPOTENTIEEL
Variabele dosering
terwijl u rijdt

Gewasverzorging

OptRx®

De stikstof behoefte binnen één perceel kan sterk
varieren. Benut uw stikstof optimaal door hoger te
doseren op plaatsen die meer stikstof nodig hebben
en de doseringen voor stikstofrijke grond juist te
beperken.

Verkenner
OptRx kan ook worden ingezet als scanner om gedurende het seizoen
informatie te vergaren over de gezondheid van uw gewassen. Apparatuur
kan eenvoudig worden gemonteerd om veldgegevens te vergaren.
• NDVI- en NDRE-registratie mogelijk met InCommand™ 1200 display.

CREËER IDEALE OMSTANDIGHEDEN VOOR UW
GEWASSEN EN WINST VOOR UW BEDRIJF
Dankzij sensortechnologie voor variabele dosering kunt u in realtime reageren op perceelvariaties. Daarmee
behaalt u bij alle bemestingen eenvoudig en effectief een hogere winstgevendheid.

HOE HET WERKT

Variabele dosering is kinderspel met OptRx. Terwijl u over het perceel rijdt,
meten de slechts twee OptRx-sensoren de gezondheid van uw gewassen
en past het systeem onmiddellijk de juiste dosering toe.

1.

OptRx-gewassensoren schijnen licht op het gewas.

2.

Aan de hand van het door het gewas gereflecteerde licht stellen de
sensoren de groeikracht van het gewas vast. Dit is de zogenoemde vegetatieve
index (VI).

3.

• Geen invloed van wind, bewolking, daglicht of FAA-bepalingen.
• Gebruik OptRx met DirectCommand™ om in een enkele werkgang te bepalen wat
uw gewassen nodig hebben en daarin te voorzien. Klaar is Kees!

Niet alleen voor stikstof
Gebruik de doseertabel voor OptRx-gewassensoren om
elke gewenste meststof of andere middelen toe te passen
op elk gewenst gewas. Aan de hand van deze tabel en
de uitgelezen VI-waarde kunnen telers producten steeds
correct doseren. De ondergrens, bovengrens en dosering
worden steeds door de gebruiker bepaald.

ROI
X Mais prijs

150/t

X Opbrengst toename

.32
t/ha

= Winst

ROI van OptRx

48/hectare

188

HECTARES

OptRx-winstcalculator op agleader.com. *Universiteits- en OEM-proeven op basis van een maïsprijs van €150/t.
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Op basis van de vastgestelde conditie van het gewas bepaalt OptRx de
optimale dosering en past die toe via DirectCommand. De chauffeur kan zelf de
instellingen voor de gewassensoren bepalen.

• Schermkaarten en gegevens worden gewoon ingelezen in SMS™ Software of
AgFiniti® Mobile. U hoeft geen tijdrovende software te kopen voor het maken van
panoramafoto's.

Oogsten

WINSTKANSEN

Opbrengstmeting

Stel vast op welke akkers mogelijk opbrengstverlagende factoren een rol spelen. Gebruik AgFiniti® Mobile
om vast te stellen welke factoren bijdragen aan opbrengstverlies. Houd uw opbrengstgegevens altijd bij
de hand op uw iPad. Combineer in AgFiniti Mobile meerdere displays met opbrengstgegevens om tijdige
besluiten te nemen over uw zaaigoedbestellingen. Bespreek actieplannen met een adviseur.

Hoog

Projecteer
realtime
oogstgegevens
op zaaikaarten en
zie onmiddellijk
wat de prestaties
zijn van
verschillende
variëteiten.

Laag

Opbrengstgegevens
van de oogst

OPBRENGSTKAARTEN WIJZEN DE WEG
In 1992 gaf Ag Leader met de eerste mobiele opbrengstmonitor de aanzet tot een ware datarevolutie en
sindsdien hebben we het verzamelen van opbrengstgegevens steeds verder geperfectioneerd. Inmiddels zijn
we in staat alle graanstromen met optimale precisie in kaart te brengen. Onze opbrengstmonitor is nog altijd de
nauwkeurigste en populairste op de markt.
Accurate opbrengstgegevens zijn zonder twijfel de belangrijkste informatie die op landbouwbedrijven worden
verzameld. Kijk nu of uw uitgaven daadwerkelijk resultaat oogsten. Verhoog opbrengst, verlaag kosten!

Zaaigoedvariëteiten
Hoog

Projecteer
teststroken,
toegepaste
mestdoseringen
en meer voor
snelle opbrengstvergelijkingen.

• Neem verstandige managementbesluiten op basis van de opbrengstgegevens van
meerdere jaren.

Laag

• Bekijk opbrengst- en vochtkaarten in realtime.
• Het scherm met het oogstoverzicht biedt u in een oogopslag informatie over
het aantal geoogste akkers, de totale en gemiddelde hoeveelheden en meer.
• Verbeter de selectie van zaaigoed op basis van opbrengstgegevens
over meerdere jaren.
• Vergelijk opbrengstkaarten met zaai- of bemestingskaarten
terwijl u de maaidorser bestuurt.

Het resultaat
Geen internet
nodig

Data is de sleutel tot meer winstgevendheid door opbrengstverhogende
managementbesluiten.
Een 5% hogere opbrengst kan al leiden tot een winst van €65,00 =/ha*.
* Op basis van 11,3 t/ha en €103,71/t.
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Neem uw data mee wanneer u uit de
cabine stapt. Houd uw opbrengstgegevens
altijd bij de hand op uw iPad® met AgFiniti®
Mobile. U hebt onmiddellijk inzicht in de
prestaties van diverse variëteiten, zodat u
kunt profiteren van kortingen op zaaigoed
voor de oogst van volgend jaar!

1

Watermanagement

HET INSTALLEREN VAN DRAINAGE IS KINDERSPEL.

Intellislope®

METEN

Verzamel vooraf informatie over het bodemprofiel van
het te draineren perceel of tijdens het gebruik van de
drainageploeg en RTK GPS (zie pagina 13 voor meer
informatie). Kennis van het bodemprofiel levert informatie
op die nodig is voor het plaatsen van drains.

2

PLANNEN

3

INSTALLEREN

Geef waarden op in het display om ervoor te zorgen dat
drains correct worden geplaatst en de bodem goed wordt
gedraineerd. Voer deze parameters in terwijl u op het land
bent of gebruik de SMS™ Advanced Water Management
Module op kantoor.

DOE-HET-ZELF DRAINAGE
Watermanagement is belangrijker dan ooit. Besluiten tot aanleggen van drainage is een hele beslissing.
U kunt veel besparen door uw drainage zelf aan te leggen, maar veel telers schrikken daarvoor terug.
Met Intellislope hoeft dat niet meer. Uw leven wordt een stuk eenvoudiger met een moeiteloze installatie,
planning en registratie van drains.
Investeren in drainage is kostbaar, maar is het geld meer dan waard.
• Percelen zijn eerder toegankelijk wanneer ze goed zijn gedraineerd.
• Bodemverdichting neemt af.
• Stikstofverlies is minimaal.
• Een lagere waterstand in het voorjaar leidt tot gezondere wortels, wat laat in het seizoen betere resultaten geeft.
• Zowel de waarde van het land als de productiviteit stijgt.

Installeer uw drains op basis van het plan dat u
hebt gemaakt. Gebruik AutoTile® om de ploegdiepte
automatisch aan te passen voor een nauwkeurige
installatie.

SMS Water Management Module
Deze module stelt u in staat moeiteloos strategische
drainageplannen te maken op basis van nauwkeurige
RTK-topografielagen. Wanneer uw plan gereed is,
wordt het door SMS gecontroleerd, zodat de door u
gewenste waterhuishouding verzekerd is.
• Controleer eenvoudig of uw drainagebuizen over de juiste
capaciteit beschikken.
• Bepaal de juiste drainafmetingen met behulp van de
drainagecoëfficienttool.
• Snelheidscontrole zorgt ervoor dat de hellingshoek en
de diepte van de geplaatste drains geschikt zijn voor de
bodemtextuur.
• Vergelijk voor verschillende installatieplannen de
kostenefficiëntie en de efficiëntie van de drainage om tot
het beste plan te komen.

Bevorder wortelontwikkeling

Verzadigde
bodems beperken de
wortelgroei en
belemmeren
daarmee de
ontwikkeling
van gewassen.

€50/ha**

€30/ha**

€80/ha**

Drainage terugverdienen
*Raming aan de hand van onderzoek door McFarlane et al in 1992. Op basis van €176/t tarwe, €352/t koolzaad en €141/t gerst.
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Goed gedraineerde bodems
bevorderen de
wortelontwikkeling en leveren
gezondere
gewassen op.

Datamanagement

DATA WAAR EN WANNEER U DIE NODIG HEBT

AgFiniti®

NIEUW AgFiniti Mobile app
Download de gratis AgFiniti Mobile app
om data van uw InCommand™-display
eenvoudig te synchroniseren met uw
iPad. Kennis is macht. Wanneer u
het perceel verlaat, neemt u uw data,
kaarten en rapporten gewoon met u
mee.
Geen data-abonnement of
internetverbinding nodig.
Gratis AgFiniti Mobile app voor iPad.

DATA ALS DE BASIS VAN UW BEDRIJF

CONNECTIVITEIT VOOR UW HELE BEDRIJF
Synchroniseer perceelgegevens van al uw displays
en/of SMS met uw AgFiniti-account in de cloud voor
veilige opslag en gemakkelijke toegankelijkheid.

In de moderne landbouw draait het steeds vaker om data, uw data moet toegankelijker zijn dan ooit. Dankzij het
cloudgebaseerde programma AgFiniti hebt u informatie over uw volledige bedrijfsvoering overal bij de hand. Zo
kunt u voor uw bedrijf steeds de besluiten nemen die er het meest toe doen. Ag Leader vindt dat uw data uitsluitend uw eigendom zijn. Telers kunnen AgFiniti dan ook gebruiken in het volste vertrouwen dat zij zelf de controle
hebben over hun data.

Delen

Toegankelijkheid

Deel uw informatie met uw adviseurs en met anderen
die bij uw bedrijf betrokken zijn. Met AgFiniti bepaalt
u zelf wat u met uw data doet en met wie u ze deelt.

Verzend en ontvang bestanden draadloos in de
cabine, inclusief informatie over teler, bedrijf en
perceel, uit te voeren taken, sporen, begrenzingen
en meer!

Weergeven
Bekijk uw data overal, op elk apparaat. Telefoon,
tablet of pc, Android of iOS. Gebruik uw favoriete
mobiele technologie op kantoor, op het land, in het
café of tijdens overleg met consultants en verkopers.
Met AgFiniti zijn uw data beschikbaar waar en
wanneer u die nodig hebt!

Ondersteuning

Elk seizoen zijn eigen gebruik

Kaarten en rapporten worden in AgFiniti automatisch
gemaakt voor weergave op de meeste Ag Leaderdisplays. Geen desktopsoftware nodig.

AgFiniti draagt bij aan een betere efficiëntie en vereenvoudigt uw besluitvorming, ongeacht seizoen of activiteit.
• Krijg inzicht in de werkelijke prestaties van uw middelen aan de hand van belangrijke factoren over de toepassing,
zoals snelheid, dosering en zwadbreedtes. Alles terwijl u op het perceel staat.

Analyseren

• Is uw bodemdruk correct afgesteld? Controleer nogmaals zaaidieptes met betrekking tot belangrijke statistieken, zoals
toegepaste bodemdruk of loopwielbelasting.

Zie wat er op een specifieke locatie is gebeurd
terwijl u over het perceel loopt. Aan de hand van de
bewerkingsgegevens van het perceel kunt u precies
zien wat er op een bepaalde plaats is gebeurd met
betrekking tot variëteiten, bemesting en apparatuur.

• Weet precies hoeveel ton uw totale oogst bedroeg, ongeacht het aantal maaidorsers u gebruikt.
• Weet precies waar in uw percelen de drainagebuizen zich bevinden, zodat u snel en eenvoudig reparaties kunt
uitvoeren of het systeem kunt uitbreiden.
• En meer. Uw data zijn binnen handbereik!
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Verbeter uw werk door managers, dealers of
ondersteuningstechnici toegang te geven tot uw
display. Externe ondersteuning roept u met
een enkele muisklik in!

Verbinden

Datamanagement

SMS™ Software
SMS™ Basic
Met behulp van de krachtige SMS Basic Software verzamelt
u informatie op uw percelen van planten tot oogst en zet u
deze om in slimme managementbeslissingen.

SMS™-functies

Basis

Geavanceerd

Bestandsverwerking van de meeste
merken displays
Geografisch sorteren van gegevens
Genereren van gewasplannen
Maken, beheren en exporteren van
sporen

PLAN, BEHEER, PROFITEER
Wij weten dat slimme managementbesluiten onmisbaar zijn in uw bedrijfsvoering. En omdat uw data mogelijk
afkomstig zijn van verschillende systemen en bronnen, streven we ernaar zoveel mogelijk datatypen te
ondersteunen. Bij de ontwikkeling van SMS hebben we hier rekening mee gehouden, zodat u degelijke besluiten
kunt nemen op basis van al uw data. En of het nu gaat om zaaien, bemesten, sproeien, oogsten, draineren of
sturen, SMS kan al uw data bewaren en ordenen zodat die eenvoudig toegankelijk zijn.

Afdrukken van overzichtskaarten,
grafieken en rapporten

SMS™ Advanced
De uitgebreide SMS Advanced-software voorziet
telers en adviseurs van datamanagementmogelijkheden
voor vele hectares, percelen en werkzaamheden.
Naast alle functies van SMS Basic beschikt SMS
Advanced over extra tools en opties voor het
genereren van superieure analyses en rapporten.

• Gebruik AgFiniti om SMS-data overal te bekijken op uw favoriete mobiele apparaat.
• Organiseer, plan en beheer perceelbewerkingen.
• Bekijk kaarten, rapporten en bedrijfsoverzichten en druk ze af.
• Leg kaarten met verschillende perceelbewerkingen over elkaar heen (drainage, zaaien, sproeien, oogsten, enzovoort).
• Maak rapporten en kaarten die voldoen aan wettelijke rapportageverplichtingen.
• Volg perceeltrends gedurende meerdere jaren en sla ze op.
• Analyseer data om te zien waar verbetering mogelijk is en neem meer winstgevende besluiten.
• Houd het overzicht over uitgaven en inkomsten van uw bedrijf en verwerk die gegevens in financiële rapporten en
afdrukbare samenvattingen.

SMS-software ondersteunt
•

• Gradient
• HARDI
• Hemisphere GPS
(Outback)
• ISO 11783
• John Deere

•
•
•
•
•
•

KINZE
AutoFarm
New Holland
Precision Planting
Raven
RDS

• Trimble
• Vorm-, afbeelding- en
tekstbestanden
• LIDAR-bestanden

Vergelijkingen om specifieke gebieden
te analyseren.
Controleren op updates
Importeren van bodemonderzoek
(ALLEEN V.S.)
Projectmanagement

(beperkt)

Kaartgegevens weergeven in AgFiniti
Financiële invoer (basis/geavanceerd)
Bestanden verzenden/ontvangen met
AgFiniti
Gegevens weergeven met AgFiniti
Mobile
Formules schrijven
Kalenderweergave
3D-overzichten en terreinweergave
Vergelijkende analyse
Correlatieanalyse
Terreinanalyse
NDVI-analyse
Grafische winst-/verliesoverzichten
Plannen van back-ups
Clusteranalyse
Gemiddelden berekenen over
meerdere jaren
Weergeven van hoogtecontouren

SMS™ Mobile

Meerdere locaties voor gegevensopslag

Verzamel met SMS Mobile informatie direct op
het perceel, bijvoorbeeld door gewasverkenning,
bodembemonstering, begrenzing en meer. Integratie
met desktopsoftware SMS Basic en SMS Advanced
maakt het overzetten van geregistreerde gegevens
eenvoudig.

Bewerkingen afspelen
Brochures afdrukken**
Watermanagement**
Taakkaart perceel**
*Service, kan worden aangekocht
**Optionele module
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•
•
•
•
•

Ag Leader
AGCO
Mid-Tech
Case IH
CLAAS
Flexi-Coil

Eenvoudige taken opstellen
Luchtfoto- en andere achtergronden

Datamanagement

SMS™ Basic

SMS™ Advanced
Voor de teler

SMS Advanced geeft telers uitgebreide informatie op basis van meerdere jaren en variabelen voor een nog beter
inzicht in perceelgebonden trends en het effect daarvan
op de opbrengst.

Voor de adviseur

Adviseurs, verzekeraars, loonwerkers en zaaigoedleveranciers profiteren van de mogelijkheid een onbeperkt aantal
projecten te beheren.
SMS Advanced biedt hen bovendien mogelijkheden de
data voor individuele percelen of een volledig klantenbestand te analyseren, terwijl de data gescheiden blijven.
Dezelfde geweldige functies als SMS Basic, plus:
• Vergelijk de effecten van elke gewenste variabele op
opbrengstresultaten.

Formules schrijven
Schrijf een formule voor het bepalen van variabele
dosering of creëer andere datasets op basis
van informatie over bodembemonstering en/of
graanoogsten. Gebruik deze formules voor een
specifiek perceel of voor een volledig project.

• Combineer data voor het vaststellen van aandachtspunten.
• Automatiseer analysefuncties om tijd te besparen en nuttige
rapporten te genereren.

ZET UW DATA OM IN EURO'S
Met SMS Basic verzamelt u informatie over alle perceelbewerkingen, van zaaien tot en met oogsten, en gebruikt
u die gegevens als basis voor slimme managementbesluiten. SMS Basic in combinatie met SMS Advanced
breidt het aantal analyse mogelijkheden zelfs nog verder uit en geeft adviseurs een beter inzicht in
uw precisielandbouwbedrijf.
• Leg meerdere bewerkingskaarten over opbrengstkaarten heen om vast te stellen welke factoren van
invloed zijn op de opbrengst.

Stuurhulpplanning
Importeer, beheer, bewaar en
verzend stuurhulppatronen of
A-B lijnen.

• Maak en beheer grondmonsterpunten, rasters en
gebieden.
• Download automatisch kaarten van bodemonderzoeken (alleen V.S.) voor uw percelen.
• Maak en exporteer taakkaarten voor de meeste
precisiedisplays op de markt.
• Maak rapporten en kaarten die voldoen aan wettelijke
rapportageverplichtingen.

• Voer satellietbeelden, foto's of sensorafbeeldingen in om de
gezondheid van gewassen vast te stellen.
• Houd snelheid, dosering, verhogingen en meer bij met
duidelijke weergaven op werkgangniveau.
• Ontwerp drainageplannen voor installatie (optionele module;
zie pagina 29).
• Maak voor elke opdrachtgever persoonlijke rapporten
inclusief diagrammen, grafieken, kaarten, enzovoort
(optionele module).
• Definieer strategische proefpercelen op kantoor en gebruik
deze bij het zaaien (optionele module).
• Genereer kaartweergaven van winst/verlies per perceel op
basis van ingevoerde kosten en andere financiële informatie.
• Maak een analyselaag op basis van de topografie van
een perceel voor het weergeven van hellingsgraad, het
identificeren van waterscheidingen, drainageplaatsen,
vochtigheidsgraad, stroomrichting en meer.

Gemiddelden berekenen over meerdere jaren
Beoordeel nauwkeurig prestatietrends over meerdere
jaren en voor verschillende gewastypen.

Taakkaarten
Maak en exporteer eenvoudige
taakkaarten voor het variabel
doseren van zaaigoed,
granulaat en vloeistoffen.

• Houd het overzicht over uitgaven en inkomsten van
uw bedrijf.
• Gebruik AgFiniti voor het draadloos verzenden en
ontvangen van data via uw Ag Leader-display of in
AgFiniti Mobile.

Grafieken en diagrammen
Maak kaarten, grafieken en
rapporten en druk ze af.

Vergelijkende analyse

3D-weergave
Bekijk 3D-kaarten van uw perceel voor het analyseren
van behoeften op het gebied van drainage, afwatering
en verloop.
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Vergelijk moeiteloos hoe verschillende factoren (vocht,
bodemtype, mate van bemesting, enzovoort) van invloed zijn
op uw resultaten.

Ag Leader Technology Inc
2202 S Riverside Dr, Ames, IA 50010 VS
www.agleader.com
Kantoor EMEA
Sluisweg 11, 6582 AG Heumen Malden, Nederland
Tel: +31 24 3434134 / www.agleader.com / EMEA@agleader.com

DE VOLLEDIGE
OPLOSSING VOOR
PRECISIELANDBOUW
Het is belangrijk dat u voor uw precisielandbouwactiviteiten
de juiste partner kiest. Ag Leader is al vanaf het allereerste
begin een pionier op het gebied van precisielandbouw.
Ag Leader beschikt dan ook over het meest volledige aanbod
van precisielandbouwtechnologie, zowel qua hardware als qua
software. Het Ag Leader-dealernetwerk en ons team toegewijde
technici en trainers bieden u de best mogelijke ondersteuning
voor precisielandbouw in de sector.
Ag Leader behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting technische en
ontwerpwijzigingen aan te brengen, specificaties aan te passen, verbeteringen door te voeren of de fabricage van bepaalde
producten stop te zetten. Ag Leader®, Ag Leader Technology®, SureStop®, OptRx®, Intellislope®, AutoTile®, AgFiniti®
zijn gedeponeerde handelsmerken van Ag Leader Technology Incorporated. InCommand™, Compass™, SteerCommand™,
StableLoc™, AutoSwath™, SeedCommand™, SureVac™, DirectCommand™, SmartReport™, SMS™ Software zijn
handelsmerken van Ag Leader Technology Incorporated. Copyright © 2016 Ag Leader Technology Incorporated. Alle
overige merken zijn het eigendom van hun respectieve bedrijven die hierin worden genoemd: Apple® iPad®, OnTrac3™
- Novariant, Inc., TerraStar – NovAtel, Inc., New Leader – Highway Equipment Company, Controller Area Network (CAN) is
het intellectuele eigendom van Robert Bosch GmbH.

Ag Leader stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele fouten of onjuistheden, die ondanks een
zo correct mogelijke bewerking van de verstrekte gegevens in deze uitgave mochten voorkomen.

