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02 OVERSIGT

Velkommen til PLM® universet.
New Hollands tilgang til PLM® kan sammenfattes i fire ord: overblik, tilsluttet, avanceret, supporteret. En fuld serie af komplette
styresystemer, som kan skræddersys efter dine individuelle behov, står til rådighed. Med et omfattende udvalg af korrektionssignaler
kan New Hollands modulopbyggede løsninger bruges på enhver maskine. Med intuitive, brugervenlige interfaces kan du trygt anvende
styresystemet og Precision Land Management software giver dig mulighed for at downloade og analysere markdata for præcis justering
af afgrødeindførsel og reducering af omkostningerne. Ved hjælp af Telematics løsninger kan du bekvemt synkronisere maskinernes
arbejde mellem de forskellige marker hjemme fra kontoret på gården.
Som “Clean Energy Leader” har New Holland forpligtet sig til at forbedre landbrugets miljøprofil, og PLM® er en vigtig del af denne strategi.
Ved at reducere antallet af spor i marken kan der opnås store brændstofbesparelser, og det forbedrer din bedrifts CO2-udledning. Det
er imidlertid ikke alt. Miljøpåvirkningen fra dyrkningen reduceres betydeligt, når doseringsmængderne optimeres, f.eks. ved gødskning.
Det er jo trods alt det, du kan forvente af os som Clean Energy Leader. Hvis du er klar til at begynde at spare tid og penge, arbejde mere
komfortabelt og få mere ud af hver sæson med præcisionslandbrug, venter New Hollands præcisionslandbrug på dig.

Den selvkørende NHDrive™ koncepttraktor, der blev afsløret
på Farm Progress i Boone, Iowa i august 2016, peger
fremad mod en fremtid med fuldt selvkørende maskiner.
Få flere oplysninger på:
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FLEKSIBILITET
New Holland ved, at moderne landbrugsvirksomheder sætter
pris på fleksibilitet, da den er din adgang til en højere produktivitet
og rentabilitet. Derfor er PLM® fuld kompatibel med alle mærker
af maskiner og redskaber. Det giver dig fleksibilitet til at vælge
de rigtige maskiner til din gård. Altid.

Bæredygtig Effektiv Teknologi

FORBUNDET
Når du ved, hvad der foregår i alle de marker, der arbejdes i,
kan du træffe de rigtige beslutninger hjemme fra kontoret. Dette
er en hjælp til optimeret administration af store maskinparker,
hvor du kan planlægge de kommende opgaver ud fra
maskinernes nuværende positioner. Ved at overvåge maskinens
instrumentpanel online, kan du styrke produktiviteten og
effektiviteten og samtidig reducere brændstofforbruget.

SMART
Brugervenlighed kendetegner PLM® teknologien. Med et intuitivt
display i kabinen kan føreren effektivt og hurtigt overskue
de vigtigste parametre og kommunikere med gården. Den
ukomplicerede webportal sikrer præcis styring af alle data og gør
det let at træffe hurtige beslutninger baseret på informationer i
realtid.

KONSTANT SUPPORT
New Holland er tilgængelig døgnet rundt og året rundt for at
give dig det maksimale udbytte af din PLM® software. PLM®
certificerede forhandlere hjælper dig med at træffe de rigtige
beslutninger i henhold til dine behov. PLM® Kunde Support er
altid til rådighed for at sikre dig optimal udbytte af din nuværende
løsning. Hvis du har lyst til at videreudvikle din ekspertise, kan
du melde dig til et PLM® slutbruger kundetræning for at opnå
endnu større kendskab til PLM® pakkens store potentiale.
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Din præcise reference til præcisionslandbrug.

Forberedelse af marken
PLM® styreløsninger
New Holland tilbyder et stort udvalg af intuitive styreløsninger
til dækning af kundernes individuelle behov, fra
grundlæggende manuel styring, assisteret styring og
helt op til seriens fuldt integrerede autostyring, som
ubesværet styrer maskinen for dig. Disse muligheder
kan tilpasses en række forskellige korrektionssignaler
med en præcisionsgrad på mellem 20 cm helt ned til
+/- 1,5 cm, afhængig af dine behov. New Holland tilbyder
løsninger til hele sit udvalg af traktorer, høstmaskiner og
inputstyringsudstyr, inklusiv alle redskaber, hvilket betyder
du kan træffe det helt rigtige valg.

PLM® løsninger til inputstyring
For at kunne få mest muligt ud af hver kvadratcentimeter i
marken kan der fås et komplet sortiment af inputstyringsløsninger.
Variabel tildeling og sektionskontrol giver dig mulighed
for at øge udbyttet og reducere dyre overlapninger og
overspring. Udbyttemåling, der kan fås på mejetærskere og
finsnittere, betyder, at du nøjagtig kan se, hvor produktiv du
er i marken og når denne funktion kombineres med PLM®
software, kan du undgå områder med lavt udbytte. Med
avanceret fugtighedsmåling kan du sikre nøjagtig dosering
af afgrødeindførsel, når der snittes grøntfoder, presses
baller eller høstes med mejetærsker, og med den kan du
endvidere beregne de nøjagtige udgifter til tørring.

PLM® datastyringsløsninger
Den omfattende softwarepakke giver dig mulighed for at
styre alle aspekter af driften for at øge produktiviteten og
reducere input omkostninger. Telematikteknologien gør det
muligt for flådeejere at koble sig på hjemme fra kontoret på
gården, så man altid er i kontakt med maskinen og sende
eller modtage informationer i realtid for tidsbesparelser og
øget produktivitet.

PLM® Support
Du kan få svar på alle dine spørgsmål vedrørende PLM®
gennem MyPLM® portalen. Hvis du gerne vil låse ekstra
funktioner op, skal du tilmelde dig et af kurserne på
PLM® Academy for at blive ekspert i marken. Med PLM®
forhandlercertificeringen ved du, at din forhandler er
autoriseret PLM® ekspert.

Så og plant

IntelliView™ IV display (side 7) - XCN-2050™

EZ-Pilot™ system til assisteret styring og Autopilot™

IntelliSteer® integreret autostyring fra
Redskabsstyring med TrueGuide™ og TrueTracker™ (side 18)

IntelliRate™ til variabel tildeling
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Planteavl

Hø og foder

Høst

PLM®-displays
display (side 8) - XCN-1050™ display (side 9) - FM-750 display (side 10)
Assisteret styring
system til assisteret styring med motor (side 12) - EZ-Pilot™ PRO system (side 13)
Integreret styring
fabrikken (side 14) - Autopilot™ integreret aftermarket autostyring (side 11)
Rækkestyringssystem (side 17)
SmartSteer™
kantstyringssystem (side 16)

og sektionskontrol (side 19)

Udbyttemåling og fugtsensor (side 23, 24, 25 og 26)
ISOBUS Task Controller (side 20)
IntelliCruise™ ISOBUS system
(side 20)
IntelliBale™ ISOBUS system
(side 20)
CropID™ system (side 22)
Fugtsensor ballepresser (side 23)
ActiveWeigh™ system (side 23)
Præcis dosering af
afgrødeindførsel (side 22 og 24)
ActiveLOC™ snittelængdestyring
(side 25)
IntelliFill™ system (side 25)

Telematics
MyPLM®Connect Essential og MyPLM®Connect Professional (side 33)
Software
PLM® Viewer og PLM® kortlægning (side 34)
PLM® Water Management (side 34)

MyPLM® portalen (side 35)
PLM® Top Service (side 35)
Certificerede PLM® forhandlere (side 35)
PLM® Academy (side 35)

ActiveWeigh™ system (side 28)
Rækkestyringssystem (side 29)

Plan
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Hvilket præcisionsniveau
har du brug for?
New Hollands løsninger til autostyring er kompatible med alle korrektionssignaler, så du kan vælge lige netop det præcisionsniveau,
der passer til dine opgaver. GPS og GLONASS korrektionssignaler overføres via et netværk af satellitter, som er i kredsløb omkring
jorden, og jordbaserede basestationer registrerer derefter deres egen position i forhold til disse signaler. Dette er imidlertid ikke
tilstrækkelig nøjagtigt til anvendelse i landbruget, og der er derfor desuden behov for et korrektionssignal.

KORREKTIONSSIGNALER
RangePoint RTX - præcision på 15 cm
og
CenterPoint™ RTX - præcision på 4 cm

RTK - præcision på 2,5 cm

eller

PLM® Connect RTK - nøjagtighed på +/- 1,5 cm
PLM® Connect RTK giver et mobilbaseret RTK-korrektionssignal. Det kan fås med et abonnement hos New Holland forhandlere.
Dette system leverer konstant præcision på +/- 1,5 cm og et pålideligt signal overalt i netværket. Yderligere fordele er, at der
ingen linjeskift er, som dem, der opleves ved skift mellem baser i traditionelle løsninger med en basestation. Desuden er der
ingen sigtelinjebegrænsninger.

		
		
Præcision 		
Sprøjtning
Spredning af gødning
Jordbearbejdning
Kortlægning
Græsslåning
Høst
Såning
Lugning
Etablering af bede
Præcisionsplantning
Jordbearbejdning

RangePoint
RTX
15 cm
l
l
l
l
l

CenterPoint™		
RTX
RTK
4 cm
2,5 cm
l
l
l
l
l
l
l

l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

PLM® Connect
RTK
1,5 cm
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
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Intelligente systemer
til intelligente maskiner.
IntelliView™ IV skærm
IntelliView™ IV touchskærmen er din partner til alle landbrugsopgaver. IntelliView™ IV er standard på New Holland SideWinder™
traktorer, alle CX og CR mejetærskere, FR finsnitterserien samt på selvkørende Speedrower skårlæggere og på BigBaler Serien.
IntelliView™ IV kan desuden anvendes som ekstra skærm ved anvendelse til præcisionslandbrug på New Hollands traktorer, der er
udstyret med SideWinder™ armlæn, og CX og CR mejetærskere med Harvest Suite™ kabine.

ISOBUS plug and
play kompatibilitet

Maskinstyring

Op til tre kameraer

IntelliRate™
styresystem

USB-flashdrive

IntelliTurn™
foragerautomatik

Styremønstre

Den nye IntelliTurn™ funktion muliggør automatisk
vending af traktoren på forageren, når sporstyringen
er aktiveret. Det giver føreren mulighed for at fokusere
på andre opgaver, hvilket øger komforten og reducerer
trætheden.

LIGE

Styringsløsninger med IntelliView™ IV
• Assisteret styring med IntelliSteer lite systemet
CenterPoint
® EGNOS
EGNOS med IntelliSteer
RTX
RTX
• Fuldt integreret autostyring
systemet
4 cm
20 cm
15 cm
20
15

20

Dette produkt er egnet til:
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Avancerede skærme
til avanceret landbrug.
De mest avancerede styresystemer kræver en intuitiv skærm, som giver omgående kontrol af alle hovedparametre og feedback i
realtid baseret på de aktuelle forhold i marken. Både FM-1000 og XCN-2050™ skærmen kan monteres på en lang række maskiner
efter behov, så føreren kun skal lære en enkelt skærm at kende, hvilket gør betjeningen langt mere effektiv.

TrueGuide™
TrueTracker™

Dobbelt modtager

Trådløs dataoverførsel

Vehicle Sync funktion
ISOBUS kompatibel

Kameraporte
Water Management
Udbyttemåling

Field-IQ™
Styremønstre
Bomhøjdekontrol
FORAGER

SVING

A-B
MØNSTER

TILPASSET
KURVE

A+
MØNSTER

IDENTISK
KURVE

FREEFORM

Ny xFill Premium til XCN-2050™ og XCN-1050™ skærme
xFill Premium er en abonnementsbaseret funktion, der muliggør udvidet brug af CenterPoint™ RTX, når traditionel xFill enten
afbrydes eller underskrider præcisions-tærskelværdien for CenterPoint™ RTX. Når RTK korrektionssignalet afbrydes, kan xFill
Premium problemfrit omdanne korrektionssignaltypen fra RTK til CenterPoint™ RTX, så brugeren kan fortsætte kørslen uden
afbrydelse og uden behov for at ændre retningen. Når RTK korrektionssignalet vender tilbage, skifter systemet automatisk tilbage til
RTK korrektionssignalet.
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XCN-1050™ skærm. Intuitiv skærm
til præcisionslandbrug.
En intuitiv skærm gør arbejdet med præcisionslandbrugteknologi mere effektivt og endnu nemmere. XCN-1050™ skærmen er en
10,1” touchskærm med øjeblikkelig adgang til alle vigtige parametre. En række funktioner herunder Bluetooth, Wi-Fi opkobling og
ISOBUS kompatibilitet er blevet perfekt integreret. Som en følge af dette kan du nu nemt styre alle præcisionslandbrugsfunktioner,
uanset sæson.

Skærmstørrelse:
10,1” (25,6 cm)

Indbygget GPSmodtager
Assisteret styring

Android styresystem

Automatisk styring
Bluetooth og WiFi
kompatibel
ISOBUS-kompatibel
Internet-opkobling
Field-IQ™ tildeling
og sektionsstyring
Videokamera-input
Kompatibel med
Precision-IQ
Sporstyringsmønstre
GLONASS
oplåst
FORAGER

Styringsløsninger med XCN-2050™ og XCN-1050™
• Manuel styring - lysbjælke
RangePoint
CenterPoint
EGNOS
EGNOS
RTX
RTX
• Assisteret styring med EZ-Pilot™
system
4 cm
20 cm
15 cm
20
• Integreret autostyring med Autopilot™ system
10

15

20

Dette produkt er egnet til:
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FM-750 display.
Hjørnestenen indenfor styring
med en præcision på 1,5 cm.
FM-750 er et multifunktionsdisplay med indbygget modtager,
som giver dig mulighed for at vælge den ønskede præcision
til arbejdet fra +/- 20 cm til +/- 1,5 spor-til-spor og år-til-år.
Hvis du har behov for et DGPS-styresystem, som sparer dig tid,
brændstof og afgrødeindførsel, er FM-750 det indlysende valg.
Touchskærm på 20,3 cm
Skift til nattilstand for at få bedre udsyn om natten. Ved rækkens
ender finder du let næste spor med SwathFinder.
27 tydelige lysdioder
Hurtigt visuelt overblik, så du holder dig på sporet.
Tilslutning af RTK-radio
To eksterne videokameraer
Plante- og sprøjteudbytte og kontrol
Bomhøjdekontrol
Automatisk højdejustering af din spredebom når der bruges
Field-IQ™ inputsystemet.
Integreret GPS og GLONASS modtager
Opgrader for at modtage GLONASS signaler, så du har mulighed
for at forlænge arbejdstiden med den øgede kapacitet.
USB-stik
Overfører dagens dækningskort til din computer ved hjælp af et
USB-stik og gør det let at udskrive af rapporter samt import/eksport
af mark- og dækningskort.

Udvendig lysbjælke
Placer lysbjælken præcist hvor
styreinformationer ved et hurtigt blik.

du

ønsker

den

for

Field-IQ™ kompatibel
Anvend sektionskontrol og teknologi til variabel tildeling sammen
med kompatible inputsystemer for at forhindre overlapning med
såsæd og gødning og for at kunne administrere doseringen af
såsæd, væsker eller granulater.
FORAGER

SVING

A-B
MØNSTER

TILPASSET
KURVE

A+
MØNSTER

IDENTISK
KURVE

FREEFORM

Styremønstre
Giver dig mulighed for at arbejde i forskellige mønstre og
forme, afhængig af hvad der passer bedst til udformningen og
strukturen af dine marker.

Styrefunktioner med FM-750
• Manuel styring - lysbjælke
• Assisteret styring med EZ-Pilot™
system
• Integreret autostyring med
eftermonteret Autopilot™ system

Dette produkt er egnet til:
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Altid tilgængelig. Før eller efter.
På alle mærker og modeller.
Autopilot™. Opfylder dine krav til præcision.
Det automatiske styresystem Autopilot™ kombineret med et RTK-signal, giver en konsekvent præcision på +/- 1,5 cm under alle
opgaver i marken, fra såning til høst, og følger ethvert markmønster. Autopilot™ systemet kan integreres i langt de fleste traktorog høstmaskinemærker, og bruger maskinens elektro-hydrauliske kredsløb til at levere automatisk styring. Denne eftermonterede
løsning vil give en stor forøgelse af effektiviteten under markforberedelse, plantearbejde og høst, eftersom du vil kunne køre mere
præcist og ensartet under de lange arbejdsdage bag rattet.

Redskabsstyring og RTK for højere præcision og udbytte
TrueGuide™ og TrueTracker™ systemerne, som er kompatible med XCN-2050™ displayet og anvender en DPGS-antenne
monteret på redskabet, sørger for konstant at holde dit redskab på rette spor i ujævne marker med skrånende terræn og
skiftende jordbundsforhold. Installationskit til eftermontering er kompatible med de fleste typer af redskaber.

Navigation Controller III

Antenne

Autopilot™ systemet er udstyret med branchens førende
Navigation Controller III system med fuldt integreret T3™
terrænkompensationsteknologi.

Monteret på traktor eller redskab og giver en konstant præcision
mellem sporene på op til 1,5 cm.

Autosense™ styresensor
Denne unikke styresensor giver præcis måling af styrevinklen
i alle terrænforhold og sender oplysningerne til Navigation
Controller III for at opnå hurtigere korrektion og øget præcision.

Dette produkt er egnet til:

Maskinens brugerflade
Modtager kommandoer fra Navigation Controller III, som
kontrollerer maskinens styring, når funktionen er aktiveret.

Kompatibel skærm
• FM-750 skærm
• FM-1000 skærm
• XCN-2050™ skærm
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EZ-Pilot™ / EZ-Pilot™ PRO
og Autopilot™ motor.
Den “usynlige” styreassistent.
EZ-Pilot™ styresystem
Med data fra GPS-modtageren sender EZ-Pilot™
styreenheden præcise instruktioner til rattets styremotor. T3™
terrænkompensationsteknologi korrigerer konstant for rulning,
hældning og slingring med faste inertibaserede sensorer i tre
plan, så du får den faktiske position på jorden.

Autopilot™ Motor Drive
Opgrader dit EZ-Pilot™ system med Navigation Controller III
Autopilot™ Motor Drive systemet. Dette system giver større
præcision ved lave hastigheder og muliggør kørsel baglæns.
Autopilot™ Motor Drive systemet er nu også kompatibelt med
IntelliView™ IV skærmen, når det kombineres med EZ-Pilot™
PRO systemet.

Dette produkt er egnet til:

Kompatibel skærm
•
•
•
•

FM-750 skærm
FM-1000 skærm
XCN-2050™ skærm
IntelliView™ IV
farve touchskærm
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Valg af skærm
EZ-Pilot™ er kompatibel med enten XCN-1050™ eller XCN2050™ skærmen. Hvorimod EZ-Pilot™ PRO er kompatibel med
enten XCN-1050™, XCN-2050™ eller IntelliView™ IV skærmen.

EZ-Pilot™ styremotor til rat fleksible installationsmuligheder
Du kan vælge at bruge din maskines oprindelige rat eller få
monteret et andet rat med en forskydning, som bringer rattet
tilbage til oprindelig højde.

EZ-Pilot™ PRO system
Det nye EZ-Pilot™ PRO system er en højtydende løsning
baseret på EZ-Pilot™ motoren, den nye XCN-1050™ skærm
og NAV 900 controlleren, som omfatter en modtager og
terrænkompenserende funktioner i en enhed.

Dette produkt er egnet til:

Kompatibel skærm
• XCN-1050 skærm
• IntelliView™ IV farve
touchskærm
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Fuldt integreret
New Holland autostyring.
IntelliSteer® system
IntelliSteer® er et fuldt integreret automatisk styresystem, udviklet og designet af New Holland. Systemet kan fabriksmonteres
eller leveres som eftermontering, og IntelliSteer® systemet sikrer maksimal produktivitet og effektivitet til forbedring af udbytte
og indtjening. Kombineret med DGPS- eller RTK-teknologi for fuldt integreret kontrol, sikrer IntelliSteer® parallellespor-til-spor
præcision på op til 1,5 cm. IntelliSteer® er det naturlige valg til præcisionsarbejde under selv de mest krævende forhold og er designet
til at forbedre førerens præstation og komfort. Derudover kan IntelliSteer® tilsluttes Controlled Traffic Farming (CTF) systemet.

En komplet autostyringspakke
Maskinen kan bestilles enten med IntelliSteer® som
fabriksmonteret ekstraudstyr eller som forberedt med en
IntelliSteer® pakke. Denne unikke mulighed er tilgængelig
for T6, T7, T8 og T9 traktorserier samt CX7 & CX8 og CR
mejetærskerserierne. Der kan også installeres IntelliSteer® på
Speedrower selvkørende skårlæggere for at sikre de skarpeste
afgrødekanter og dermed øge mejetærsker-, finsnitter- og
presserkapaciteten. Systemet omfatter en NH 372 modtager,
styrevinkelsensor, eller en gyro, Navigation Controller III, en
hydraulisk kontrolventil, som omdanner signalerne fra Navigation
Controller III til hydrauliske bevægelser af styresystemet.

IntelliSteer® – ukompliceret teknologi
IntelliSteer® systemet aktiveres med en enkelt knap på
CommandGrip™ håndtaget*. New Holland gør avanceret
teknologi let tilgængelig.
*T6 Auto Command, T7, T8 og T9 traktorer.

Dette produkt er egnet til:

Kompatibel skærm
• IntelliView™ IV farve
touchskærm
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NH 372 modtager

IntelliTurn™ automatisk foragervending

New Holland 372 antenne modtager RTX Range Point og
RTX CenterPoint™ signaler og sporer GLONASS satelliter for
at styre køretøjet. Denne modtager kan let overføres fra én
traktor til en anden eller til din mejetærsker eller finsnitter. Til
anvendelse med RTK monteres der en radio eller der tilsluttes et
modem.

IntelliTurn™ er en funktion, der muliggør automatisk vending
på forageren til traktorer med IntelliSteer®. Dette er en simpel,
brugervenlig automatisk vendefunktion, som er nem at betjene,
og som øger produktiviteten yderligere. IntelliTurn™ forbedrer
effektiviteten gennem automatisk registrering og kørsel af det
mest effektive drejespor for at minimere pausetid i sving, og
endvidere sikrer systemet, at redskabet ledes ind i markens
arbejdsområde i det ønskede spor. IntelliTurn™ har som det eneste
produkt på markedet en Auto Speed-funktion med dynamisk
planlægning og tilpasning af drejesporet baseret på køretøjets
faktiske hastighed, når det nærmer sig svinget. Resultatet er et
system, som automatisk vælger den passende drejemåde (bredere
halvcirkel, konstant bue eller forlænget spor), registrerer det mest
effektive spor og kører det.

HTS II og IntelliTurn™ system:
gentagelighed uden problemer
Dette intuitive system betyder, at du let kan registrere og
gemme alle redskabssekvenser og manøvrer på forageren.
Disse kan derefter afvikles med et tryk på en knap. Det er
endnu lettere at ændre forudindspillede sekvenser, således at
din HTS-sekvens ændres, når forholdene ændrer sig! Hvis du
ønsker simpel drejning, kan du få IntelliTurn™, det automatiske
foragervendingssystem, som aktiverer HTS II i en defineret
afstand fra forageren. To effektive funktioner, der forbedrer
gentagelighed og effektivitet og gør føreren mindre træt på lange
arbejdsdage.

Navigation Controller III
Hældningsvinkel

Rullevinkel

Slingringsvinkel

IntelliSteer® systemet anvender branchens førende Navigation
Controller III med T3™ terrænkompensationsteknologi.

New Holland integreret styresensor

Præcis styring sparer penge*
IntelliSteer er med til at forbedre den generelle arbejdseffektivitet. Under dårlig
sigtbarhed eller lange arbejdsdage opleves ingen nedsættelse af præcisionen, og
den øgede effektivitet forbedrer indtjeningen – så enkelt er det.
®

* Baseret på et landbrug med 500 ha og et 5 m bredt redskab. Inklusiv leje af traktor, brændstof,
arbejdstid samt omkostninger til gødning/såsæd og sprøjtemidler pr. hektar.

Besparelser
i alt med
Total
cost savings
with
auto
guidance(kr.)
(€)
autostyring

Denne integrerede styresensor giver præcis måling af hjulvinklen
i alle terrænforhold og sender informationerne til Navigation
Controller III for hurtigere korrektion og øget præcision.

3350

4000
3000
2000

2685
1796

1000
0

EGNOS

RTX

RTK
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Præcisionshøst
under alle forhold.
SmartSteer™ system
SmartSteer™ systemet benytter en laserstråle i stedet for den traditionelle optiske 3D-genkendelse, der findes på konventionelle
sporingssystemer. Det er perfekt til støvede forhold, eller når der høstes sent om natten. Når det kombineres med New Hollands
PLM® softwarepakke, får du øget høstpræstation og forbedret udbyttemåling.

Hvordan fungerer systemet
Ved at scanne kanten mellem stubben og den ikke høstede
afgrøde med en laserstråle, garanterer SmartSteer™ systemet
automatisk, at skærebordet altid fyldes helt til kanten. Hvordan?
Det registrerer den præcise kant af den ikke høstede afgrøde,
og sender så signaler til styresystemet om at følge dette
spor. Resultatet? Føreren kan fokusere på mejetærskerens
andre funktioner for at bevare maksimal præstation. Det mest
avancerede system er tilgængeligt på CX7 & CX8 og CR
mejetærskere, hvor føreren kan indstille laserscanneren til at
registrere afgrødekanten i enten venstre eller højre side ved hjælp
af lette kontrolfunktioner i kabinen. På CX5 og CX6 Serien, kan
kanten kun registreres i venstre side af skærebordet. Eftersom
SmartSteer™ systemet er monteret på selve mejetærskeren,
er det fuldt kompatibelt med alle typer skæreborde og giver
optimal præcision og fleksibilitet som standard.
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Styring af majsskæreborde.

Sporstyring til majsskærehoveder på finsnittere.

Rækkestyringsystem. Løsning til majsborde.
Majsborde kan udstyres med rækkestyring for at holde
mejetærskeren eller finsnitteren perfekt på sporet. To sensorer
overvåger konstant afgrødens position under indførslen, og styrer
automatisk maskinen for at sikre optimal indføringsretning, selv
under dårlig sigtbarhed eller ved høje hastigheder. Systemet
kan også tilsluttes en GPS, som kan skelne mellem stub og
usnittet afgrøde for lettere høst om natten samt avancerede
høstfunktioner, som overspring af rækker.

Dette produkt er egnet til:

Tilgængelig på
SmartSteer™ systemet kan fås på CX5 & CX6,
CX7 & CX8 og CR.

Rækkestyringssystemet kan fås på CX5 & CX6,
CX7 & CX8, CR og FR.
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Styring af redskaber
for præcisionsarbejde.
Holder hele produktionsapparatet på rette kurs
Styringen har normalt fokus på selve maskinen, men når
der arbejdes med store redskaber, som f.eks. brede planteog såmaskiner, har redskabet også brug for at modtage
styre-/ korrektionssignaler for at sikre, at det følger traktoren
perfekt. Det ville jo være formålsløst at holde traktoren lige
på sporet, mens såmaskinen langsomt glider ned ad bakken!
New Holland har udviklet en række løsninger, som kan arbejde i
tre dimensioner for optimal præcision af hele køretøjet.

STYRESKÆR

TUNGESTYRING

BELASTNING PÅ HJUL

SIDESKIFT

TREPUNKTS-DREJNING

TrueGuide™ – Redskabskontrol

TrueTracker™ – For fuld kontrol

TrueGuide™ styresystemet for redskaber bruger det eksisterende
Autopilot™ system til at øge redskabets præcision. Det er ikke
nødvendigt at montere ekstra styreudstyr på redskabet for bedre
kontrol eller minimere nedløbseffekten på stejle skråninger. Lad
blot dit Autopilot™ system trække redskabet op ad bakken og
sørge for, at det følger sporet. Traktorens position korrigeres for
at holde redskabet på rette spor. Dette system er XCN-2050™
kompatibelt.

TrueTracker™ systemet er et uafhængigt navigationssystem
monteret på redskabet, som kommunikerer med traktorens
Autopilot™ system for at sikre dig den maksimale præcision.
TrueTracker™ systemet giver uafhængig styring af redskabet i et
konstant spor, selv på stejle skråninger eller i meget skiftende
terrænforhold ved hjælp af et hydraulisk system kombineret
med T3™ terrænkompensation, som er monteret på redskabet.
TrueTracker™ er kompatibel med XCN-2050™ skærmen.

Dette produkt er egnet til:
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Dosering: Kontroller din
afgrødeindførsel for højere udbytte.

Automatisk sektionskontrol
Sektionskontrol, der er ekstraudstyr, lukker automatisk rækker
eller sektioner, så man undgår dobbelt påføring af såsæd og
gødning.
UDEN
SÅSÆDSKONTROL

IntelliRate™ Control
IntelliRate™ Control, der er ekstraudstyr, er et system til styring
af variabel tildeling og sektionsstyring, der giver dig mulighed
for at styre doseringen på blandede redskabsparker ved hjælp
af et integreret New Holland IntelliView™ IV display.

Variabel tildeling af gødning og sprøjtemidler
Påføring med variabel tildeling anvendes for bedre at kunne følge
variationen i marken. Takket være dækningskort, der indlæses i
skærmen, kan systemet automatisk ændre doseringen af væske
og granulater.

Gødningshåndtering
Spredning af næringsmidler kan sikre dig forbedrede
vækstbetingelser, mens du samtidig mindsker omkostningerne
til sprøjtemidler og beskytter miljøet. Det er vigtigt, at gødningen
altid udlægges indenfor de godkendte områder og ikke på
arealer, hvor regulativer forbyder det. Gødningshåndtering ved
hjælp af FM-750 vil registrere placeringen og holde styr på,
hvilke næringsmidler, der er anvendt i dit landbrug.

Dette produkt er egnet til:

MED
SÅSÆDSKONTROL
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Smart redskabsstyring.
PLM® ISO Task Controller
Styr blandede flåder bestående af ISOBUS kompatible redskaber
ved hjælp af din integrerede IntelliView™ IV skærm fra New Holland.
• Send kommandoer til et ISOBUS kompatibelt redskab for at
ændre dets aktiviteter baseret på GPS-positionering
• Slå automatisk så-/sprøjtesektioner til/fra
• Undgå overlap med såsæd og gødning
• Styr påføringsmængder med dækningskort
• Kortlæg og log jobdatoer
• Løsning til New Holland udstyr med en skærm til styring af
vigtige traktorfunktioner, sporstyring og styring af blandede
redskabsflåder.

IntelliCruise™ system.
Optimeret kapacitet. Fantastisk ensartethed.
IntelliCruise™ funktionen styrer traktorens hastighed fremad
ved hjælp af ISOBUS Class III teknologi. Det øger produktiviteten,
forbedrer førerens komfort, øger brændstofbesparelserne og
optimerer indføringshastigheden ved skiftende mark- og
afgrødebetingelser. Dette IntelliCruise™ system har to
køretilstande.
• I Charge Control tilpasser traktorens hastighed, så der opnås
optimal kapacitet ved at måle gennemløbsmængden af den
afgrøde, der ledes ind i indføringskanalen, og fyldningstiden
• I Slice Control justerer traktorens hastighed i overensstemmelse
med balleskivens tykkelse, og systemet vil tilstræbe at nå
præcist det antal skiver, som føreren har defineret

IntelliBale™ teknologi
IntelliBale™ teknologi betyder, at Roll-Belt ballepresserenkan
kommunikere med din traktor. Den standser traktoren,
når den forudindstillede diameter er nået, netomviklingen
begynder automatisk, og derefter løftes bagklappen. En føler
på ballerampen sporer hele processen og lukker bagklappen,
når ballen er stødt ud. Derefter gives der signal til føreren om
at køre videre. Dette system har mange fordele:
• Øget produktivitet
• Føreren bliver mindre træt
• Ensartet ballestørrelse
• Reduceret brændstofforbrug

ARBEJDSHASTIGHED
UDSTØDNING AF BALLE
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Dette produkt er egnet til:
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Effektive PLM® løsninger
til ballepresning.
Løsninger til ballepressere
Præcisionslandbrug er taget med i konstruktionen af New Hollands ballepressere, så du får realtidsoplysninger og kan øge
afgrødeudbyttet og forbedre redskabernes præstation.
• IntelliCruise™ system (ISOBUS)
• IntelliBale™ (ISOBUS)
• Dosering af afgrødeindførsel
• CropID™ system
• Fugtsensor
• ActiveWeigh™ system

Identificer den enkelte balle med CropID™
CropID™ systemet registrerer oplysninger i realtid om hver enkelt
balle. Når ballen passerer igennem kammeret, påføres den et
mærke med radiofrekvens-ID, og når ballen forlader kammeret
og glider ned ad slisken, registreres oplysningerne af CropID™
processoren, herunder ballevægt, fugtindhold, dato og tid og
GPS-placeringen, overføres til mærket. En infrarød scanner kan
anvendes til at læse mærket og til at sikre, at den korrekte balle
vælges til den enkelte situation.

Præcis tildeling af afgrødeindførsel
Alle storballepressere er udstyret med systemer til præcis
tildeling af afgrødeindførsel, som i samarbejde med de
integrerede fugtindholdssensorer sørger for at levere den
præcise mængde tildelingsstoffer og dermed sikrer den
optimale kvalitet.
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Presserfugtsensor
Det er utroligt vigtigt, at registrere ballens fugtindhold,
eftersom en for våd afgrøde vil ødelægge hele resultatet.
Storballepressernes fugtindholdssensor bruger to stjernehjul
til at trænge gennem ballen og der ledes en elektrisk strøm
igennem, som registrerer ballens præcise fugtindhold. Denne
oplysning vises dernæst på IntelliView™ skærmen, så man
undgår presning af afgrøde, der ikke er klar og samtidig sikrer
præcis tildeling af afgrødeindførsel.

ActiveWeigh™ system - ballevejning under kørslen
Der er integreret ballevejesensor i BigBaler presserens
udstødningssliske. Med en nøjagtighed på 2% registreres de
ballens vægt på det tidspunkt, hvor den forlader slisken,
lige inden den falder ned på jorden. ActiveWeigh™ systemet
fungerer uafhængigt af ballens længde, markens forhold og
ballepresserens bevægelse. Alle oplysninger, herunder den
enkelte balles vægt, gennemsnitlig vægt, samlet vægt og ton pr.
time vises på IntelliView™ skærmen. Endvidere sker alt dette,
mens du fortsat samler op til ballepresning uden stop.

Dette produkt er egnet til:
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Effektive PLM® løsninger
til høst af grøntfoder.
Løsninger til selvkørende finsnittere
Præcisionslandbrug er taget med i konstruktionen af FR finsnitterserien, så du får realtidsoplysninger og kan øge afgrødeudbyttet
og forbedre redskabernes præstation.
• Ved hjælp af den præcise dosering af afgrødeindførsel styres tildelingen af afgrødeindførsel automatisk med den indbyggede fugtsensor
• Indsaml dine data i marken takket være udbyttemålingsfunktionen
• Lad din FR fylde anhængeren for dig med IntelliFill™ systemet
• Tilpas automatisk skærelængden med ActiveLOC™. Det forbedrer ensilagens kvalitet

Præcis tildeling af afgrødeindførsel
Alle finsnittere og storballepressere er udstyret med systemer til
præcis tildeling af afgrøder, som i samarbejde med de integrerede
fugtindholdssensorer sørger for at levere den præcise mængde
tildelingsstoffer og dermed sikrer den optimale kvalitet.

Finsnitter kortlægning
Der vises præcise udbyttedata på IntelliView™ skærmen ved
hjælp af følere, som er monteret i fødevalseforbindelsen.
Følerne registrerer gennemstrømningen, som kombineret med
maskinens kørehastighed giver præcise udbytteinformationer.
Disse data kan udskrives på printeren i maskinen.
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IntelliFill™. Lad din FR fylde vognen for dig.
Korrekt betjening af en finsnitter kræver omfattende erfaring
og høj koncentration. For maksimalt fokus på afgrødeflowet og
arbejdet i marken, registrerer det avancerede 3D kamerabaserede
IntelliFill™ system automatisk kanten af vognen og overvåger
påfyldningen. Uanset vognens størrelse eller form, kontrollerer
systemet automatisk udkasterbevægelsen for perfekt opfyldning
helt til kanten uden spild.

NIR sensoren udfører en spektralanalyse af materialet, så det er
muligt at måle næringsindholdet i den høstede afgrøde.

ActiveLOC™ teknologi: fugtighedstilpasset snittelængde
FR tilbyder nu den revolutionerende ActiveLOC™ teknologi.
Fugtighedsmåling i realtid bruges i kombination med de
forudindstillede snittelængdeparametre til at kontrollere
snittelængden afhængig af fugtindholdet. Dette øger materialets
tæthedsgrad og forbedrer samtidig ensilagekvaliteten med
højere næringsindhold.

Dette produkt er egnet til:
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Styr høsten, og du er garanteret
et udbytte år efter år.
Løsninger til mejetærskere
Præcisionsbestemt planteavl er en integreret del af designet i TC, CX5 & CX6, CX7 & CX8, CR mejetærskerne, for at sikre dig
informationer i realtid til optimering af udbyttet samt optimering af maskinernes og redskabernes præstation.
• Indsaml dine data i marken takket være udbyttemålingsfunktionen
• Mål dit udbytte og fugtindholdet i realtid med de indbyggede sensorer*
* Fås fra fabrikken på Serierne CR, CX8 / 7 / 6 / 5

Mejetærsker kortlægning
New Hollands unikke, patenterede, højpræcisions udbyttemåler
betragtes som den bedste i sin klasse, og er udviklet så den
neutraliserer kornets gnidende effekt. Uanset afgrødens type eller
fugtindhold leverer sensoren en utrolig præcis udbyttemåling.
Derudover er det kun nødvendigt at kalibrere sensoren i starten
af sæsonen, herefter er der ikke behov for yderligere tiltag.

Mejetærskermåling af fugtindhold i realtid
New Hollands fugtindholdssensor måler fugtigheden i realtid.
Der tages prøver for hver 30 sekunder, og oplysningerne sendes
til IntelliView™ skærmen. Eftersom disse data overføres i realtid,
holdes føreren konstant informeret og kan omgående justere
maskinens parametre, hvis påkrævet. For at opnå den mest
præcise aflæsning, skal sensoren kalibreres efter de forskellige
afgrødetyper.
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New Holland tilbyder en række løsninger til præcisionslandbrug,
der giver dig mulighed for at tilpasse mængden af materialer,
så du kan reducere dine omkostninger og øge dit udbytte.
Disse oplysninger registreres i realtid af din maskine under
arbejdet, og de overføres enkelt og effektivt til analysering med
computerpakken fra IntelliView™ IV skærmen via den ekstra
4GB USB-nøgle, der har tilstrækkelig kapacitet til at lagre data
fra mere end 600 - 700 høstede hektarer.

Dette produkt er egnet til:
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Effektive PLM® løsninger
til specialafgrøder som
druer og oliven.

Kun de bedste druer skaber den bedste vin
EnoControl™ druehøstere aflæser udarbejdede høstkort i
realtid for at sortere druerne i henhold til deres kvalitet i
to forskellige beholdere. Hermed sikres, at kun de bedste
druer bruges til at producere den bedste vin. Ved hjælp af
denne fremragende vinavlerstrategi er du sikker på øget
indtjening. Derudover kan disse kort bruges til kontrol
af forbrugsstofferne, så du kan opnå et ensartet udbytte
og reducerede driftsomkostninger. FORCE-A’s prisvindende
Multiplex anthocyanin føler på Braud 9000 maskiner gør det
muligt at få adgang til informationer om druernes modenhed
i realtid.

Automatisk vejesystem til druer og oliven
Braud 9090X olivenhøsteren kan nu udstyres med et automatisk
vejesystem. Systemet beregner vægten af maskinen før og
efter aflæsning af produktet, med en statisk måling af de
høstede druer eller oliven, til logistik, styring af presning eller
bedømmelse af det generelle udbytte. En separat skærm til
vejesystemet gør det muligt at tilføje vægten og at beregne
det gennemsnitlige udbytte (pr. mark, pr. vogn, pr. dag osv.),
så der opnås bedre afgrødestyring. Listen med vejede værdier
kan vises på skærmen eller udskrives og registreres.
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NH 162 modtager
Denne standardmodtager kan anvendes til kortlægning af
marken. Den kan modtage EGNOS korrektionssignaler og er
en GPS-differensmodtager. Den fastgøres magnetisk og har en
udgang til radarsimulering.

Den direkte vej til succes
Rækkesporingsteknologien anvender korrektionssignaler og en
antenne, monteret på maskinen, til at sikre, at hver række kun
dækkes en enkelt gang. Dette system forøger høstproduktiviteten
og effektiviteten samtidig med at førerens arbejdsdag lettes
betydeligt, eftersom han ved præcist, hvor han skal køre.

Dette produkt er egnet til:
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Effektivt landbrug
med MyPLM®Connect.
Tilsluttet, Produktiv, Effektiv.
Landbruget er i konstant udvikling og hurtige beslutninger kan spille en afgørende betydning for din virksomheds indtjening.
New Hollands mål var at placere den beslutningsansvarlige for landbruget eller maskinstationen i hver eneste mark, også selv om
vedkommende fysisk befandt sig langt væk. Dette er nu muligt ved hjælp af MyPLM®Connect. Med mobiltelefonteknologi modtager
brugeren dynamiske informationer i realtid for hver maskine, som arbejder i marken, og disse data kan analyseres, så der kan træffes
de rigtige beslutninger for hver eneste maskine i hver eneste mark.
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FLEKSIBILITET

FORBUNDET

SMART

KONSTANT SUPPORT

MyPLM Connect er fuldt
kompatibel med alle mærker
af maskiner og redskaber.
Brugere kan dele deres data
med valgte modtagere. Det
giver dig fleksibilitet til at
vælge de rigtige maskiner og
tjenester til din gård.

MyPLM Connect kan hjælpe
dig med at optimere store
maskinparker:
du
kan
planlægge
den
næste
opgave baseret på, hvor
maskinerne befinder sig nu.
Ved at overvåge køretøjets
virtuelle instrumentbræt kan
du øge anvendelsestiden,
forbedre produktiviteten og
effektiviteten samt optimere
brændstofforbruget.

MyPLM Connect teknologi er
intuitiv. Med en intuitiv skærm
i kabinen kan føreren effektivt
få vist vigtige parametre og
kommunikere med gården,
eller med maskiner i marken.

New Holland er tilgængelig
fra 07.00-19.00 for at give dig
det maksimale udbytte af din
MyPLM®Connect portalen.

®

®

®

32 MYPLM ®CONNECT

En helt ny
MyPLM®Connect portal.
MyPLM®Connect portalen er New Hollands telematik-platform, som gør det muligt for brugerne at styre deres maskinparker og
agronomiske data mere effektivt med teknologi til tovejs deling af data. Til større bedrifter eller maskinstationer med flere maskiner i
gang samtidigt, og måske med mange kilometer imellem dem. Flådeadministratorer kan kommunikere direkte med deres maskiner,
og de kan også dele data med udvalgte rådgivere, såsom landbrugskonsulenter.

Adgang til MyPLM®Connect portalen
via MyNew Holland™
MyNew Holland™ giver ejere og brugere muligheden for at se
og styre deres maskinparker online. Brugere kan få adgang
til en mængde information såsom betjeningsvejledninger
og forklarende videoer, og de kan få vist aktiveringer og
abonnementer via det direkte link til systemværktøjet
til administration af køretøjer. Brugere kan også sende en
købsforespørgsel direkte til forhandleren for at aktivere en
tjeneste eller opdatere et abonnement. MyNew Holland™ giver
også direkte adgang til MyPLM®Connect portalen.

MyPLM®Connect Professional pakken inkluderet
i 1 år på maskiner i T7 LWB og T7 HD Serien
Hjælper flådeadministratorer med at træffe rettidige
beslutninger. Markdata i realtid er altid tilgængelige. Giver
mulighed for præcis datastyring med øget effektivitet. Alt dette
er nu standard på alle modeller i T7 LWB og T7 HD Serien, med
MyPLM®Connect. Og endvidere er New Hollands Breakdown
Assist service nu fuldt integreret for at maksimere driftstiden.
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Den perfekte MyPLM®Connect løsning til dig
Der er ikke to landbrugsbedrifter, der er ens, og derfor har
New Holland gennemført omfattende konsultationer med mange
forskellige landmænd og maskinstationer verden over for at
sikre, at PLM® Connect løsningen er den rigtige til din bedrift.

MyPLM®Connect Professional
Hvis du ejer en mellemstor gård og gerne vil øge din produktivitet
og styre dine omkostninger, er MyPLM®Connect Essential
løsningen den rigtige for dig. Dette system kan desuden
monteres på udstyr og traktorer uden CANBUS-teknologi. Med
den får du kortlægning og overvågning af køretøjet, så du kan
holde nøje øje med, hvad der sker i dine marker.
MyPLM®Connect Essential omfatter:
• Styring af køretøj/maskinpark
• Status for køretøj/maskinpark
• Advarsler

MyPLM®Connect Professional
Landmænd med store gårde vil vælge MyPLM®Connect
Professional, grundet den dybdegående, realtidsinformation
systemet giver på hver maskine, uanset hvor tæt på eller langt
fra du er. MyPLM®Connect Professional er egnet til maskiner med
CANBUS-teknologi, og sender detaljeret driftsinformation tilbage
til gården, som gør det muligt for dig, at hjælpe føreren af maskinen i
marken til at ændre diverse parametre øjeblikkeligt, for at forbedre
produktiviteten og effektiviteten af driften. MyPLM®Connect Live
giver dig mulighed for, at være forbundet med alle dine køretøjer i
realtid.PLM® Connect Professional omfatter:
MyPLM®Connect Professional Professional omfatter:
• Avanceret status for køretøj/maskinpark
• Dataoverførsel
• Visning af markdata

Dataoverførsel som ekstraudstyr
Ved hjælp af dataoverførsel, der er en del af MyPLM®Connect
Professional løsningen, overføres driftsoplysningerne
umiddelbart fra maskinen til gårdens kontor med
mobiltelefonteknologi. Det giver dig mulighed for at træffe
beslutninger baseret på faktiske driftsforhold. Tænk bare.
Du kan overvåge alle dine maskiner, der bogstavelig talt kan
befinde sig hundredvis af kilometer væk. Resultatet er, at du nu
kan være mere end et sted ad gangen.
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Øg indtjeningen med en komplet
software løsning.
Avancerede PLM®-funktioner kræver til stadighed mere avancerede overvågnings- og kontrolteknikker, og New Holland har
introduceret en opgraderet PLM® softwarepakke for at leve op til disse krav. PLM® Software er tilgængelig via MyPLM® portalen.

PLM® Viewer
Et gratis program, som giver mulighed for aflæsning og
udskrivning af data, som f.eks. kunde-, gård- og marknavne
sammen med arbejdsdata, heriblandt udbytte- og dækningskort
til udnyttelse af de mest anvendte precision farming funktioner.

PLM® kortlægning
Dette er hovedpakken til lagring af marker, kortlægning og
analyser. Man kan kombinere forskellige topografiske- og
udbyttekort for at fastslå udbyttepræstation og sammenligne
med gennemsnitlige årlige kortlægninger for at finde
områder, hvor udbyttet generelt er meget højt eller lavt.
Kort til variabel tildeling af afgrødeindførsel ved hjælp af
formler baseret på jordtyper kan også oprettes sammen med
udbytte- eller andre kort. Der kan udarbejdes eller redigeres
styrespor, og der kan udskrives rapporter til såsædstyper,
begrænset brug af sprøjtemidler, anvendelse af gødning,
vedligeholdelse af udstyr samt meget mere.

PLM® Water Management
Med PLM® Water Management kan du øge udbyttet med op til
25% og reducere vandforbruget på din bedrift med op til 30%.
Denne teknologi giver mulighed for bedre jordnivellering og
dæmningsopbygning for optimal effektivitet. Pakken indeholder
udarbejdede data, analyser, design, installation og kortlægning
for at sikre den mest effektive dræning. Ved hjælp af disse
funktioner angives den optimale placering af forskellige typer
dræn til projekter både i og under jordoverfladen. Man kan
se informationer om markens struktur fra enhver vinkel
og forstørre visningen vertikalt for at se markens form og
hældninger. Tegneværktøjet bruges til at arbejde videre med de
forskellige muligheder. Der kan udarbejdes og designes dræn
efter størrelse, rørtype og stadie, og dernæst anføres minimum
og maksimum dybde samt specifikationer for hvert dræn.
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Du er aldrig alene i marken.
New Holland ved godt, at når du har brug for support og assistance, har du ikke tid til at vente – derfor har vi udviklet en tre-trins
opbygning for PLM® support. Online MyPLM® portalen er tilgængelig hele døgnet for alle dine spørgsmål i forbindelse med PLM®.
Hvis du ønsker at tale med en veluddannet specialist, kan du ringe til det specielle PLM® Top Service nummer.

MyPLM® på MyNew Holland™ portalen
Via MyPLM® portalen kan du modtage en opgraderet service,
med onlinesupport, sammen med klasseundervisning på dit
eget sprog. Du kan søge på de sidste nye PLM® nyheder, søge
efter yderligere produktoplysninger og brugervejledninger samt
gå ind i området ‘Min konto’, der indeholder alle dine personlige
oplysninger. Du kan endda finde ud af, hvordan du får endnu
mere ud af dine PLM® løsninger med onlinevideoer.

PLM® Academy App
Under arbejdet giver den nye PLM® Academy App dig fjernadgang
til værdifulde træningsøvelser og videoer via din smartphone
eller tablet.
• Online adgang til undervisning, også mens du sidder i maskinen
• Let adgang for maskinpiloter
• Undervisning i arbejdet, mens du faktisk udfører det
• Videoer og træning kan også ses i ‘offline’ funktion
• Konstant opdatering af indhold
www.plmacademy.newholland.com

PLM® Autoriserede forhandlere
For at sikre optimal kvalitetsservice og support, har New Holland
udviklet PLM® autoriseret forhandler programmet. Når du
ser dette logo, kan du være sikker på at finde eksperter til
omgående support af din PLM® løsning.

PLM® Top Service call center
Der er en separat PLM® support til din rådighed fra 07.00-19.00
med højtuddannede specialister klar til at besvare dit opkald og
løse dine eventuelle problemer eller svare på dine spørgsmål.

New Holland Top Service:
kundesupport og kundeinformation.

Top tilgængelighed

Top hastighed

Top prioritet

Vi er altid til din rådighed: alle Ekspreslevering af dele: når og Hurtige løsninger i sæsonen: fordi
dage fra 07.00-19.00! Uanset hvor du skal bruge dem!
arbejdet ikke kan vente!
hvilke oplysninger du har brug for,
uanset hvilket problem eller behov
du har, skal du blot ringe til det
gratis New Holland Top Service
telefonnummer*.

Top tilfredshed
Vi sætter alt ind på at finde de
løsninger, du har brug for, og
holder dig informeret: indtil du er
100% tilfreds!

For flere oplysninger - kontakt venligst din New Holland forhandler!

New Holland vœlger

DIN LOKALE FORHANDLER

smøremidler

* Opkaldet er gratis ved opkald fra fastnettelefon. Visse europæiske udbydere pålægger et gebyr, hvis opkaldet sker fra
en mobiltelefon. Kontakt venligst dit telefonselskab for oplysninger om takster. Hvis der er problemer med at komme
igennem på det gratis telefonnummer, kan du også ringe på 38323003.

www.newholland.dk
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