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KRONE DigitalSystems
	Intuïtieve en op KRONE machines optimaal afgestemde bedieningsterminal
	Praktisch datamanagement op de machine met de
iPad
	Netwerkkoppeling van oogstmachines met het
vertrouwde Farm-Management-System

KRONE DigitalSystems biedt een groot
assortiment bedieningen.
Vanaf de eenvoudige Alpha-bedieningseenheid tot en met de CCI 1200-terminal voor
complexe wagens is voor elke gewenste toepassing een geschikte bediening aanwezig.
Bij het datamanagement biedt KRONE verschillende oplossingen aan. Hiertoe behoren
bijv. het praktische datamanagement met
een iPad alsook de gratis evaluatie van de
data met de KRONE BiG Data Tools.
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Alpha-bedieningseenheid
Tiptoetsen
Individuele indeling voor opraap- en transportwagen, hark en ronde balenpers
Ergonomisch ontwikkeld voor rechtshandige personen voor een maximaal bedieningscomfort
Duidelijke terugkoppeling tijdens de bediening
Hierdoor hoeft de bestuurder niet voortdurend te kijken

De Alpha-bedieningseenheid beschikt over een individueel invulling voor de drie
machinegroepen hark, ronde balenpers en opraap- en transportwagen.
Dankzij de haptische bediening door middel van knoppen hoeft de bestuurder niet
voortdurend te kijken.

Intuïtieve bediening
De Alpha-bedieningseenheid is de eerste stap naar de
elektronische machinebediening bij KRONE. Alle machinefuncties kunnen eenvoudig met een druk op de knop
worden aangestuurd. Dit maakt bediening zonder visueel
contact mogelijk.

Individuele interface
De Alpha-bedieningseenheid omvat individuele invullingen voor de machinegroepen opraap- en transportwagen, ronde balenpersen en harken. De functiestructuur
maakt voor elk van deze machines een eenvoudige bediening mogelijk.

Ergonomische vorm
De Alpha-bedieningseenheid is ergonomisch ontwikkeld
voor rechtshandige personen. Ook bij lange werkdagen
ligt deze bedieningseenheid goed in de hand en maakt
een comfortabele werkwijze mogelijk.
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Alpha-bedieningseenheid
Originele grootte
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Beta II-terminal
4,3" kleurendisplay
8 functietoetsen
geschikt voor ISOBUS
draaiknop
Diagnose (sensor- / actortest)

De compacte Beta II-terminal beschikt over een 4,3" kleurendisplay. De bediening vindt
naar keuze plaats met de 8 functietoetsen of met behulp van de draaiknop. Daarnaast is
de Beta II geschikt voor ISOBUS en kan deze naast de KRONE-machines ook met ISOBUS-machines van andere fabrikanten worden gebruikt.
Voor extra bedieningscomfort kan deze terminal met een AUX-joystick worden gebruikt.

Bediening ronde balenpersen
Met behulp van de geïntegreerde opbrengstregistratie
kunnen zowel de geperste balen als de gewerkte uren
worden geregistreerd. Dit vereenvoudigt de afrekening,
doordat er geen handmatige lijsten hoeven te worden bijgehouden.

Machinediagnose
De diagnosefunctie maakt de functietest van sensoren
en actoren van de machine mogelijk. Door middel van
een snelle diagnose wordt gewaarborgd dat alle systemen correct lopen, zonder dat de bestuurder zijn stoel
hoeft te verlaten. Stilstandtijden worden tot een minimum
beperkt, zodat bij storingen de fout snel kan worden ingeperkt en opgeheven.

Uitbreiding met AUX-joystick
Voor extra bedieningscomfort kan deze terminal met een
AUX-joystick worden uitgebreid. Dit maakt een bediening
van max. 24 functies mogelijk, evenals een verbeterde
ergonomie.
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Beta II-terminal
Originele grootte
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Delta-terminal
5,5" kleuren-touchdisplay
12 functietoetsen en draaiknop
geschikt voor ISOBUS
Grafische menu navigatie
Aansluiting van AUX-joystick en camera's mogelijk

Een 5,5" groot touchscreen met kleurendisplay zorgt bĳ de Delta-terminal voor
maximaal comfort. De machinebediening vindt naar keuze plaats via het touchdisplay, de
12 functietoesten of de draaiknop. Bovendien kan de Delta-terminal als camerabeeldscherm
worden gebruikt. Diagnosefuncties, zoals sensor- en actortest maken deel uit van de
software. Voor extra bedieningscomfort kan een AUX-joystick worden gebruikt.

Universele machinebediening
De Delta-terminal kan worden gecombineerd met diverse KRONE-machines. Als ISOBUS-terminal kunnen ook
machines van andere fabrikanten worden bediend. Deze
multifunctionaliteit bespaart kosten, doordat één terminal
voor de bediening van vele machines kan worden gebruikt.
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Delta als camerabeeldscherm
De Delta-terminal kan ook als beeldscherm van het camerasysteem worden gebruikt. Daardoor is er geen extra
beeldscherm meer nodig. Dit bespaart kosten en zorgt
ervoor dat het zicht rondom de bestuurder niet onnodig
wordt begrensd.

Delta met AUX-joystick
Voor extra bedieningscomfort kan de Delta-terminal met
een AUX-joystick worden uitgebreid. Dankzij de speciale
plaatsing van de knoppen kunnen er maximaal 24 functies
comfortabel worden bediend, zonder voortdurend te
hoeven kijken. Hierdoor kan de bestuurder de machine
intuïtief bedienen en met zijn aandacht continu bij de
machine blijven.
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Delta-terminal
Originele grootte
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CCI 1200-terminal
12" kleuren-touchdisplay
geschikt voor ISOBUS
Gelijktijdige bediening van twee machines
Gelijktijdige machinebediening en camerabeeld
Aansluiting van AUX-joystick en camera's mogelijk

De CCI 1200-terminal is geschikt voor ISOBUS en is met zijn 12" kleuren-touchdisplay
de ideale oplossing voor het bedienen van complexe wagens. Door de gelijktijdige
weergave van twee machines en een camerabeeld wordt alle vereiste informatie op
één terminal weergegeven. Extra bedieningen zonder cameraschermen zijn niet nodig.
Dit bespaart kosten en verbetert het zicht rondom de bestuurder.

Twee machines in één oogopslag
De CCI 1200 maakt het mogelijk om twee machines gelijktijdig te bedienen. De bestuurder kan daardoor zowel
de BiG Pack als de baalverzamelwagen BaleCollect met
één terminal bedienen.

Combinatie van machine en camera
Daarnaast kan zowel een machine als een camerabeeld
worden weergegeven, zonder dat hiervoor een tweede
scherm nodig is. Dit bespaart kosten en maakt een goed
zicht rondom de bestuurder mogelijk, doordat de rechterzijde niet wordt belemmerd door de aanwezigheid van
onnodige monitors.

Individuele indeling
De CCI 1200 kan zowel dwars als rechtop worden gebruikt. De plaatsing van de individuele elementen wordt
hierdoor aan de voorkeuren van de bestuurder aangepast.
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Geconcentreerd op één machine
Ook de weergave van een machine via het grootste deel
van de terminal is mogelijk. Hierdoor biedt de CCI 1200
de juiste instelling voor elke toepassing. De overige weergaven wisselen hierbij in de Miniviewer. Hierdoor kan de
belangrijkste informatie worden weergegeven en kunnen
de functies snel worden opgevraagd.

Bescherming rondom
De CCI 1200 wordt standaard met een rubberen bumper
uitgevoerd. Deze rondom rubberen bumper beschermt
de terminal tegen beschadigingen en geeft de terminal
meer grip.

Extra met joystick
Voor extra bedieningscomfort kan de CCI 1200 met
een AUX-joystick worden uitgebreid. Hierdor wordt
het Touch-Terminal vervangen met druk knoppen.
Dit verbetert de ergonomie en zorgt voor een intuïtieve
bediening.
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CCI 1200-terminal
Originele grootte
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AUX-joystick
Joystick voor een comfortabele machinebediening
Maximaal 24 functies op drie niveaus vrij toe te wijzen
Dankzij de duidelijke bediening hoeft de bestuurder niet voortdurend te kijken
Aansluiting naar keuze via ISOBUS of direct op de terminal

De AUX-joystick maakt een comfortabele bediening van de machine mogelijk.
Dankzij de acht toetsen en drie niveaus kunnen er 24 functies op de joystick worden
opgeslagen. Dankzij de bediening door middel van toetsen hoeft de bestuurder
niet voortdurend te kijken. De ergonomische vorm van de joystick verbetert het
bedieningscomfort.

Handmatige bediening
Via de toetsbediening ontvangt
de bestuurder een directe terugkoppeling en kan hij de machine bedienen, zonder dat hij
op een terminal hoeft te kijken.
Hierdoor kan de bestuurder
ook complexe machines, zoals
de KRONE BiG Pack samen
met de BaleCollect comfortabel met één hand bedienen.

Werken op drie niveaus
De functies zijn onderverdeeld
in drie niveaus. Deze worden
geselecteerd met een drie weg
schakelaar aan de achterkant.
Hierdoor kunt u de functies bijvoorbeeld op werkmodus, machine-instellingen en schakelen tussen weg- en werkmodus
sorteren.

Gekleurde LED's ter oriëntatie
Via de LED's op het toetsenveld wordt het geselecteerde
niveau weergegeven. De drie niveaus worden in de
kleuren groen, geel en rood zowel op de joystick als op de
bijbehorende terminal weergegeven. Eventuele foutieve
bedieningen worden hierdoor verder verminderd.
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Trekkerterminal
Complete integratie van de machinebediening in de trekkerterminal
Rijden als met een zelfrijdende machine
Niet hoeven schakelen tussen joystick en bedieningsterminal
Wijs de toetsen naar uw eigen wensen in

Naast de KRONE-terminals kunnen de voor ISOBUS geschikte machines ook
via de trekkerterminal worden bediend. Een extra terminal is dan niet meer
nodig. Daarnaast kunnen ook de ISOBUS-joysticks van de trekkers zowel met de
trekkerterminal als mede KRONE-terminal worden gecombineerd. Dit maakt een
optimaal bedieningscomfort mogelijk.

Compatibel
Dankzij de ISOBUS-norm kunnen KRONE-machines ook
met de terminal van andere fabrikanten worden bediend.
Op dezelfde manier zijn ook de ISOBUS-terminals van
KRONE voor alle fabrikanten te gebruiken. Daarnaast
kunnen de joysticks van de trekkerbediening worden
gebruikt.

Multifunctioneel
De multifunctionaliteit bespaart kosten, doordat niet voor
elke machine een extra terminal hoeft te worden aangeschaft. Bovendien wordt werktijd bespaard, doordat bij
het wisselen van de machines geen omstelling van de
terminal meer nodig is.

Geïntegreerd
Dankzij het gebruik van een trekkerterminal is er geen
extra terminal nodig. Het zicht rondom de bestuurder
wordt hierdoor niet extra begrensd.
Integratie van de trekker in de ISOBUS door middel van
sensoren op de aftakas resp. snelheidssensoren is eveneens met behulp van de KRONE-terminals mogelijk.
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CCI.Control Mobile
Praktisch datamanagement met de iPad
Ordermanagement en registratie van machinegegevens
Navigatie tot aan het veld
De machineterminal kan permanent worden gebruikt voor machinebediening

Via de CCI.Control mobiele app vindt een eenvoudig databeheer met de iPad plaats.
Het complete datamanagement vindt van het ontvangen van de opdrachten, de
navigatie tot aan het veld, de productiviteit op het veld en het verzenden van complete
opdrachten, via deze app plaats. De terminal staat daarbij permanent beschikbaar voor
de machinebediening.

Overzichtelĳk menu
Het overzichtelijke en vlakke menustructuur maakt een
eenvoudige bediening van de app mogelijk. De structuur
is eenvoudig en gebruiksvriendelijk. Dankzij de zwarte
basiskleur wordt de bestuurder ook 's nachts niet verblind.

Comfortabel datamanagement
In de Live-View heeft de bestuurder altijd overzicht over
de belangrijkste machinegegevens. Bovendien kunnen
foto's en opmerkingen direct aan de order worden gekoppeld. Bijzonderheden van individuele orders kunnen
ook na het seizoen nog exact worden bekeken. Er is geen
dataverlies als gevolg van ontbrekende toewijzing.

Accurate navigatie
Dankzij de navigatie tot aan het veld gaat er geen tijd op
de weg verloren. Er wordt niet eerst naar de bedrijfslocatie gereden, maar er kan direct op het werkoppervlak
worden gestart. Ook bestuurders die onbekend zijn met
de omgeving werken eﬃciënt, doordat er geen omwegen
hoeven te worden genomen. De boer is niet langer tijd
kwijt met het instrueren van de bestuurder.
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Uitgebreide klantenlĳst
De bestuurder kan alle informatie van de klanten in de app
opvragen. Niet alleen de contactgegevens van de klanten
zijn beschikbaar, maar ook de bijbehorende kavels inclusief inritten en los plaatsen. Dankzij de klantenlijst met de
bijbehorende kavels wordt gewaarborgd dat er geen verkeerde percelen worden bewerkt. Er gaat geen werktijd
verloren als gevolg van vragen.

Exacte werktĳdregistratie
Ook de werktijd van de medewerkers kan via deze app
worden geregistreerd. Behalve aanvang en einde van
de werktijden worden ook de pauzes geregistreerd.
Dit maakt een eﬃciënte en probleemloze afrekening met
de medewerkers mogelijk. Problemen als gevolg van omgekeerde cijfers, onleesbare handschriften of verloren
urenbriefjes behoren daardoor tot het verleden.

Draadloze gevens communicatie
De draadloze gevens communicatie vanaf de machine
tot aan de iPad vindt plaats door middel van het KRONE
SmartConnect-bedieningsapparaat. Deze box vormt
de basis voor het datamanagement van de KRONEmachines.
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BiG Data Tools
Gratis evaluatiesoftware voor KRONE machines
Visualisatie van de verzamelde machinegegevens
Export van de gegevens als PDF-document in het eigen Corporate Design of
export van de gegevens als Excel-bestand voor verdere analyse

Met de BiG Data Tools biedt KRONE gratis evaluatiesoftware voor de verzamelde
machine- en ordergegevens. De machinegegevens kunnen als bewijs van geleverde
werkzaamheden als PDF-document of als Excel-tabel aan de boer worden overhandigd.
De software van de BiG Data Tools kan gratis vanuit de mediatheek van de KRONEhomepage www.krone.de worden gedownload.

Machinegegevens gevisualiseerd
Met de KRONE BiG Data Tools worden de verzamelde
machinegegevens gevisualiseerd. Deze grafische
weergave stelt de loonwerker in staat zijn klanten een
bewijs van de verrichte werkzaamheden te verstrekken.
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Rapport in het juiste design
Op basis van de machinegegevens worden PDF-rapporten gegenereerd. Hierbij kan het document conform het
eigen Corporate Design worden vormgegeven. Hierdoor
komt het lay-out overeen met het design van de betreffende boer of loonwerker.
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Exporteren als Excel-bestand
Daarnaast kunnen de verzamelde gegevens ook als Excelbestand worden geëxporteerd. Excel is alom bekend onder
veel gebruikers en het biedt een diversiteit aan mogelijkheden
voor het analyseren van de gegevens. Dit maakt een
beoordeling op basis van de eigen analyse mogelijk.
Problemen als gevolg van het ontbreken van compabiliteit
zoals bij het importeren in nieuwe programma’s (software)
komen hierdoor niet voor.
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AutoCalibrate
Automatisch kalibreren van de opbrengstregistratie van de BiG X veldhakselaar
Nauwkeurige meting ook onder wisselende opbrengstomstandigheden
Geen omwegen nodig om naar vaste weegbruggen te rijden

Met AutoCalibrate wordt de opbrengstregistratie van BiG X automatisch met behulp
van weeggegevens van een KRONE-transportwagen gekalibreerd.
De regelmatige kalibratie zorgt voor een exacte opbrengstregistratie, ook onder
wisselende opbrengstomstandigheden. Ook tijdens het gebruik van meerdere
transportwagens is voor AutoCalibrate maar één KRONE transportvoertuig voor de
weeginrichting en een KRONE SmartConnect-besturingsapparaat nodig.
Alle andere transportvoertuigen kunnen vrij worden gekozen.

Regelmatige afstemming
De opbrengstregistratie CropControl van de KRONE BiG
X berekent de opbrengst op basis van de volumestroom.
Hiervoor worden snelheid en afstand van de voorste
voordrukwalsen gebruikt. Op basis van een regelmatige
kalibratie werkt de opbrengstregistratie ook onder variabel omstandigheden exact.

Een voor allen
Ook tijdens het gebruik van meerdere transportwagens
is maar één KRONE transportwagen met weeginrichting
en een KRONE SmartConnect nodig. De andere silagewagens kunnen vrij worden gekozen. Dit maakt een optimale flexibiliteit bij de samenstelling van de hakseltrein
mogelijk.
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Betrouwbare gegevensuitwisseling
Een gegevensuitwisseling tussen transportwagen en BiG
X wordt mogelijk gemaakt door het SmartConnect box
in de afzonderlijke machines. Dankzij de geïntegreerde
GPS-functie worden de weeggegevens van de transportwagen altijd aan de juiste BiG X toegewezen. De hakseltreinen kunnen in de loop van de dag opnieuw worden
samengesteld, zonder dat het AutoCalibrate-systeem
opnieuw moet worden ingesteld.

Eenvoudige bediening
De bediening vindt gebruiksvriendelijk plaats via de CCI.
Control Mobile app. De bestuurder van de BiG X hoeft
de ontvangen gegevens slechts eenmaal te bevestigen.
Cijfers hoeven niet handmatig te worden ingevoerd. Onjuiste input als gevolg van omgekeerde cijfers en typfouten komt niet voor. Dankzij de controle van de bestuurder
wordt voorkomen dat er verkeerde gegevens worden
gebruikt voor het kalibratieproces, bijv. wanneer het kalibratievoertuig gelijktijdig door twee veldhakselaars is
beladen.
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KRONE SmartConnect
Huidige status:
- Datamanagement met iPad
- Data-analyse met KRONE BiG Data Tools
In de toekomst:
- "agrirouter" als communicatiemiddel voor alle fabrikanten
- Versturen van de gegevens naar verschillende FMIS-aanbieders
KRONE SmartConnect als sleutel voor een gebruiksvriendelijk datamanagement

Het KRONE SmartConnect-besturingsapparaat vormt de basis voor het datamanagement
van de KRONE-machines. Het maakt een kabelloos datatransport naar de iPad en een
gegevensanalyse met de KRONE BiG Data Tools mogelijk.
In de toekomst zal SmartConnect het communicatiemiddel naar de "agrirouter" vormen.

Basis voor het datamanagement
SmartConnect overtuigt door functies zoals GPS, WLAN,
autologging en mobiele radioverbinding. Dit vormt de basis voor de gegevensregistratie en de latere gegevensanalyse.

Draadloze gevens communicatie
SmartConnect verstuurt de machinegegevens via WLAN
naar de CCI.Control mobiele app en maakt zo een
datamanagement vanuit de bestuurderscabine mogelijk.

De bestuurder wordt ontlast
Via de autologging-functie registreert SmartConnect
onafgebroken de machinegegevens, zonder dat de bestuurder hier zelf actief bij hoeft te zijn. Met de gratis software "BiG Data Tools" kunnen de verzamelde gegevens
later exact worden geanalyseerd.
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Datamanagement vandaag en in de toekomst

in de
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CCI.Control Mobile
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Onafhankelĳke gegevensuitwisseling
De "agrirouter" vormt de centrale
draaischijf binnen het datamanagement
van de toekomst. Deze stelt fabrikanten
in staat tot een onafhankelijke gegevensuitwisseling tussenmachines, boeren,
aannemers en producenten van apps.

Gemeenschappelĳk project met toekomst
In samenspraak met Farm Facts ontwikkelt de aag
(agriculture application group) een FMIS-systeem waarmee in de toekomst orders kunnen worden ingepland, de
machinestatus kan worden bekeken en de verzamelde
gegevens kunnen worden geanalyseerd.
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Maschinenfabrik Bernard Krone
Perfect in elk detail
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Innovatief, competent en nauwe klant contacten –
Deze criterium kenmerken de filosofie van de familieondernemeing KRONE.
KRONE is de specialist in de groenvoederwinning en produceert schijvenmaaiers,
schudders, harken, opraap- en doseerwagwens, silagewagens, ronde balen, vierkante balen persen en totslot de zelfrijdende BiG M maaier en BiG X veldhakselaar.
Kwaliteit uit Spelle, sinds 1906.

Uw KRONE dealer

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Telefoon: +49 (0) 5977 935-0
Fax:
+49 (0) 5977 935-339
info.ldm@krone.de | www.krone.de

