
TELEMATICS



2

CLAAS TELEMATICS.



3

Spis treści:

EASY 4
Mocne argumenty 6
Sposób działania 8
Strona internetowa TELEMATICS 10
Aplikacja mobilna TELEMATICS 12
Optymalizacja i dokumentacja 14
TELEMATICS on Implement (TONI) 20
Pakiety TELEMATICS 22
Zdalna diagnoza 24

Argumenty 26



4

Nazwa, to program.

Całą kompetencję CLAAS w zakresie elektroniki 
można określić jednym słowem: EASY. Oznacza ono 
skrót od Efficient Agriculture Systems i zawiera to, co 
obiecuje: od ustawienia maszyn przez systemy 
prowadzenia aż do rozwiązań programowych z EASY 
wszystko jest bardzo łatwe. Wszystkie systemy można 
perfekcyjnie dostosować i wydobyć ze swoich maszyn 
oraz gospodarstwa to, co w nich najlepsze.

CLAAS TELEMATICS wspiera użytkownika przy 
analizie i optymalizacji procesów pracy w 
gospodarstwie a dodatkowo oszczędza cenny czas 
serwisu.

Po prostu wydobyć więcej.
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EASY
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Zyskać na czasie. Zaoszczędzić pieniądze.

Wydajności maszyn oraz koszty użytkowania to dwa bardzo 
ważne kryteria decydujące o wielkości zysków. Czy będzie to 
firma usługowa, czy większe gospodarstwo rolne – utrzymanie 
kontroli nad pracą wszystkich maszyn i pracowników jest 
wymagającym zadaniem. Przy wszystkich pracach 
oczekiwana jest maksymalna efektywność: szybko na 
właściwe pole, bezproblemowo wykonane zadania, krótkie 
drogi logistyki.

Mocne argumenty TELEMATICS:

 − Poprawa przebiegów roboczych: analiza czasu pracy
 − Optymalizacja ustawień: szczegółowa analiza parametrów 
wydajności i nastaw maszyny

 − Uproszczenie dokumentacji i wzrost przejrzystości: 
zbieranie danych

 − Oszczędność czasu serwisu i uzyskanie pewności 
działania: zdalna diagnoza
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Mocne argumenty

TELEMATICS umożliwia docelową 
optymalizację wielu obszarów działania.

 − W międzyczasie dostarcza informacji o tym, że kombajn 
rozwija w polu tylko około 50% swojego potencjału 
wydajności1

 − Między operatorami (w tych samych warunkach) istnieją 
różnice wydajności sięgające nawet 40%. Obowiązek 
dokumentowania i prawidłowe, bieżące rozliczenia 
wymagają dużego wysiłku w zarządzaniu – rolnik sprawdza 
swoje kompetencje nie jako biurokrata, ale menadżer – na 
polu, w budynkach inwentarskich lub przy maszynach.

TELEMATICS na przykładzie kombajnu:

Badania w Niemczech i Wielkiej Brytanii udowodniły aż do:
 − 7% więcej czasu procesu
 − 10% więcej przepustowości
 − 0,5% mniej strat
 − 3 dni mniej pracy w sezonie zbiorów 

albo zbiór do 150 ha więcej na kombajn i sezon. Daje to 
potencjalne oszczędności do 52.500 PLN rocznie.2

1 Wg. Feiffer Consult

2 Przykładowe wyliczenia z następującymi założeniami: 5 ha/h, 10 godzin 
pracy bębna młócącego dziennie, 3 zaoszczędzone dni (LEXION 770 z  
10,5 m przyrządem żniwnym) opłata za usługę 350 PLN/ha

1 Przepustowość / Wydajność

2 Czas postoju

3 Czas procesu

4 Zużycie paliwa

5 Transport / Nawroty
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Przegląd TELEMATICS.

Tak funkcjonuje TELEMATICS.

Z pomocą internetu TELEMATICS umożliwia w każdej chwili i 
z każdego miejsca wywołać wszystkie ważne informacje 
dotyczące maszyny. Obejmują one nie tylko aktualne miejsce 
pobytu maszyny ale dają także kompletny przegląd 
wydajności oraz informacji o ustawieniach maszyny.

Możliwe jest także sprawdzenie informacji serwisowych i 
dokonanie wstępnej diagnozy błędów. TELEMATICS wysyła 
automatycznie do serwera poprzez sieć telefonii 
komórkowej zapisane informacje obejmujące ponad  
200 parametrów w regularnych odstępach czasu.
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Zasada działania

Informacja.

 − Warunki pracy | gdzie, co, jak?
 − Dane wydajności | Wszystko według planu?
 − Dane maszyny | Parametry w porządku?
 − Ustawienia
 − Dane geograficzne | gdzie, co, jak?

Dokumentacja

 − Miejsce
 − Wydajność
 − Wykorzystanie maszyny

Wsparcie

 − Informacja serwisowa, zdalna diagnoza
 − Planowanie logistyki

1 Odbiór danych o pozycji maszyn poprzez sygnał 
GPS

2 Dane maszyny i jej ustawienia będą przesyłane 
siecią telefonii komórkowej do serwera 
TELEMATICS

3 Odbiór danych przez rolnika lub zdalna diagnoza 
przez dealera
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Od strony internetowej z najważniejszymi danymi dotyczącymi 
maszyny oczekuje się jasnej struktury. Nawigacja w 
TELEMATICS jest szybka i łatwa, począwszy od strony 
startowej, aż do szczegółowych prezentacji maszyn 
powiązanych z TELEMATICS. Intuicyjne prowadzenie 
użytkownika i obsługa strony internetowej TELEMATICS to 
szybki dostęp do wszystkich możliwych funkcji.

Strona internetowa: łatwo, szybko, intuicyjnie.

Więcej informacji: www.claas-telematics.com
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Tylko jedno kliknięcie na stronie startowej pozwala uzyskać 
szczegółowe informacje o wydajności każdej maszyny. Do 
dyspozycji są tu wszystkie komunikaty alarmowe, liczby i 
analizy z czasu obecnego i przeszłego pozwalające na 
dokładną ocenę działania. Dotyczy to również wszystkich 
urządzeń roboczych, które są połączone w TELEMATICS 
poprzez system TONI (TELEMATICS ON IMPLEMENT).

CLAAS zintegrował wszystkie prezentacje map bezpośrednio 
na stronie startowej TELEMATICS tak, że nie jest już  
konieczne żadne zewnętrzne oprogramowanie. Ponieważ 
dane aktualizowane będą tu automatycznie, można śledzić 
pracę maszyn niemal w czasie rzeczywistym. Granice 
powierzchni można zapisywać albo poprzez istniejące dane 
albo bezpośrednio na mapach przez TELEMATICS.

Zalety:

 − Lepsza obsługa wszystkich istniejących funkcji
 − Jasne zestawienie i zrozumiała struktura 
 − Wszystkie informacje w jednym widoku
 − Jedno kliknięcie myszą umożliwia dostęp do  
żądanej informacji

 − Uproszczona obsługa danych historycznych
 − Bezpośredni, szybki widok
 − Nowoczesny wygląd

Strona internetowa TELEMATICS
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Aplikacja do wykorzystania przenośnego.

Aby można było korzystać z TELEMATICS będąc w drodze, 
CLAAS oferuje aplikację na smartfony i tablety z systemem 
operacyjnym iOS i Android. Aplikacja ta oferuje taką samą 
filozofię obsługi jak strona internetowa i krok po kroku 
prowadzi poprzez „informowanie, analizowanie, 
optymalizowanie“, aż do nowoczesnego zarządzania flotą 
maszyn. Zintegrowana funkcja nawigacji pokazuje najkrótsze 
drogi dojazdu do różnych pól. Dla klientów CLAAS, którzy już 
używają TELEMATICS, korzystanie z aplikacji jest bezpłatne. 
Dla zainteresowanych, którzy pragną uzyskać informacje, jest 
do dyspozycji darmowa wersja demo w App Store oraz 
w Google Play.

Zalety:

 − Prosta i intuicyjna struktura – zawsze i wszędzie
 − Bez dodatkowych kosztów
 − Ważne informacje dla procesu pracy
 − Wersja demo z danymi maszyn jest zawsze dostępna

Także w drodze widać wszystko.
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Aplikacja mobilna TELEMATICS
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Optymalizacja ustawień.
Analiza pracy maszyny.

Wydobyć najlepsze: analiza czasu pracy.

Funkcja analizy czasu pracy dostarcza precyzyjnych danych: 
gdzie, kiedy i jak pracowały maszyny. Optymalizacja procesów 
roboczych, żniwnych i logistycznych jest źródłem 
wyczerpujących informacji, które pomagają w znaczącym 
ulepszeniu całkowitej wydajności maszyn.

Raport zawierający dane o wydajności z poprzedniego dnia 
oraz analizie czasu pracy maszyny jest codziennie przesyłany 
pocztą e-mail. Uzyskane w ten sposób informacje umożliwiają 
podjęcie prawidłowych decyzji jeszcze przed rozpoczęciem 
pracy w dniu następnym.

TELEMATICS oferuje bazę do zarządzania flotą maszyn. 
Kosztowne czasy przestojów będą ujawniały potencjalnie 
wąskie gardła w logistyce transportu. Za pomocą wskazań 
śladów przejazdów na mapie, pokazywane przejazdy 
zawierają wszystkie należące do nich szczegóły widoczne 
także w protokole zdarzeń.

Korzyści:

 − Poprawa planowania prac
 − Ujawnienie wąskich gardeł w logistyce odwozu
 − Poprawione planowanie logistyki pojazdów odwożących 
np. ziarno

 − Optymalizacja procesów pracy

Analiza czasu pracy (aktywnie / pasywnie)

Czas procesu
Transport / nawroty
Czas postoju

G
od

zin
y
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Optymalizacja i dokumentacja

Optymalizacja wydajności: zdalny nadzór.

Z widokiem na dane maszyny oraz szczegółową analizę jej 
wydajności użytkownik jest w stanie bezpośrednio, w trybie 
online porównać nastawy trzech maszyn i odpowiednio je 
dopasować. Umożliwia to nawet niedoświadczonemu lub 
nowemu operatorowi ciagłe poprawianie ustawień maszyny i 
osiąganie wyższej wydajności pracy. Nieważne czy będzie to 
LEXION, TUCANO, JAGUAR, XERION czy AXION.

W ten sposób przy udziale operatorów ma miejsce 
konsekwentne wykorzystanie pełnego potencjału maszyny. 
Zwiększa to także umiejętności operatorów i motywuje ich do 
wybierania ustawień zależnych od sytuacji.

CLAAS Liga Kombajnów.

CLAAS Liga Kombajnów to usługa stanowiąca 
element systemu TELEMATICS. Na życzenie użytkownik 
uzyskuje wgląd w anonimowe dane dotyczące wydajności i 
ustawień maszyn innych gospodarstw, które może następnie 
porównać. Zapewnia to jeszcze lepszą optymalizację przez 
porównanie ustawień i przeniesienie najlepszych rozwiązań na 
własne maszyny.

Korzyści:

 − Pełne wykorzystanie zainstalowanych możliwości maszyny
 − Eliminacja wadliwych ustawień
 − Wprowadzenie i szkolenie niedoświadczonych operatorów
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Zarządzanie zleceniami1.
Zlecenia ustalane są w biurze i importowane do CEBIS 
poprzez kartę pamięci. Operator może wtedy uruchomić 
wcześniej zaplanowane zlecenia i je wykonać.

Komfort oszczędzania czasu.

Firmy świadczące usługi są bardzo zainteresowane 
efektywnym zarządzaniem danymi specyficznymi dla wielu 
klientów. Jego celem jest sporządzenie dokumentacji 
wszystkich zleceń ale przede wszystkim proste, szybkie i 
prawidłowe rozliczenia. Z TELEMATICS jest to możliwe online i 
w każdym czasie. Do dyspozycji są tutaj trzy różne warianty.

Gospodarstwa rolne oraz firmy usługowe mogą z pomocą  
TELEMATICS tworzyć i prezentować graficzne mapy 
plonowania. Eksport tych danych online do oprogramowania 
służącego do zarządzania gospodarstwem oszczędza cenny 
czas i tworzy bazę do stosowania w gospodarstwie rolnictwa 
precyzyjnego.

Zarządzanie zleceniami.
Zwiększenie przejrzystości.

Lokalizacja

Szczegółowy dziennik prac

Dane ogólne

Czasy

Dołączony przyrząd roboczy

Powierzchnie/Plony

Bäckerkamp

JAG1

Wiggen

Siekanie

Trawa

113,50 l

0,55 l/t

16.05.2014, 11:49:45

16.05.2014, 14:42:36

2,88 h

1,24 h

4,3 m

VS Trawa

Maszyna

Gospodarstwo

Czynność

Roślina

Zużycie paliwa

Specyficzne zużycie paliwa

Początek pracy Powierzchnia w danej lokalizacji 41,65 ha

38%

204,97 t

15,84 ha

25,70%

2,00 t/ha

Udział powierzchni

Ilość plonu

Powierzchnia siekania

Przeciętna wilgotność

Plon

Licznik powierzchni (obrobionej)

Koniec pracy

Czas w danej lokalizacji

Efektywny czas pracy

Rodzaj przyrządu

Szerokość robocza
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Optymalizacja i dokumentacja

Monitoring zleceń2z TELEMATICS.
Jeśli zlecenie zostanie uruchomione przez terminal CEBIS 
maszyny, to można je śledzić przez TELEMATICS. Po 
zakończeniu zlecenia dane zostają zapisane w TELEMATICS i 
można je wyeksportować w trybie online w formacie ISO-XML.

Mapowanie plonu1.
Mapowanie plonu oprócz funkcji zarządzania zleceniami daje 
następujące możliwości:

 − Tworzenie map plonowania wspólnie z danymi GPS 
 − Eksport danych zlecenia i map plonowania online z 
TELEMATICS

Automatyczna dokumentacja
Dodatkowy moduł „ Automatyczna dokumentacja “ zastępuje 
użytkownika w wielu pracach, a jednocześnie poprawia 
bezpieczeństwo zarządzania danymi. Gdy granice pola są raz 
utworzone w TELEMATICS, to system samodzielnie 
rozpoznaje z granic pól jaka maszyna na którym polu się 
znajduje, tworzy dla każdego pola odpowiednią dokumentację 
oraz zapisuje ślady przejazdów.

Użytkownik dowolnie decyduje o kolejności wykonania zleceń 
i może ją swobodnie zmieniać. Równolegle do tego odbywa 
się automatyczne przekazywanie danych roboczych do 
serwera TELEMATICS. Eksport następuje w postaci plików 
ISO-XML, które mogą być przyjmowane przez aktualnie 
używane programy do zarządzania gospodarstwem oraz 
programy księgowe. 

1 Dodatkowe wyposażenie maszyny

2 Zawarte w TELEMATICS

Ślady przejazdów Granice pola Dane maszyny Dokumentacja



18

Automatyczna dokumentacja.
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Optymalizacja i dokumentacja

Łatwy zbiór danych.

Automatyczna dokumentacja z TELEMATICS od początku sie 
opłaca. Wyeliminowane są błędy wprowadzania i transmisji 
danych, ponieważ operator nie musi już ręcznie uruchamiać i 
zatrzymywać zleceń i jest uwolniony od obowiązku zapisu 
danych. Dzięki automatycznemu a równocześnie szybkiemu 
zbieraniu informacji znacznie zredukowano ilość pracy 
wykonywanej w biurze. 

Rolnicy otrzymują dokładnie udokumentowane dane do 
kompletnie wypełnionych map pól. Daje to znakomitą 
przejrzystość ekonomiczno – gospodarczą, pozwala lepiej 
rozliczać koszty i umożliwia solidne planowanie prac. 

Firmy usługowe mogą dokumentować swoje działania z 
uwzględnieniem czasu pracy na polu, zużycia paliwa i wielu 
innych parametrów. Jest oczywiste, że te informacje służą za 
podstawę do rozliczeń i wystawiania rachunków. Zarówno 
rolnik, jak i firma usługowa korzystają także z maksymalnego 
bezpieczeństwa informacji. 

Dodatkowy moduł „Automatyczna dokumentacja“ jest 
dostępny dla wszystkich pakietów TELEMATICS (basic, 
advanced, professional). Jeśli nie zamierza się korzystać z 
niego od samego początku, można w późniejszym czasie  
zintegrować go jako rozwinięcie TELEMATICS. Również w 
takim wypadku możliwe jest powiązanie istniejących danych 
roboczych z granicami pól. 

Dla bezpieczeństwa swoich danych TELEMATICS spełnia 
wszystkie wysokie standardy prawne dotyczące ochrony 
danych. Przechowywanie danych następuje na dobrze 
zabezpieczonych serwerach w Niemczech.
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Widoczny jest cały zestaw.
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TELEMATICS on Implement (TONI)

Wykorzystanie danych maszyny roboczej.

TONI jest nową funkcją, która uzupełnia dane ciągnika  
o zapis informacji z dołączonej maszyny roboczej.  
TONI jest w tej chwili dostępna dla pras wielkogabarytowych  
CLAAS QUADRANT 3400 i 3300 oraz dla przyczep 
wielozadaniowych CARGOS, a w przyszłości będzie rozwijana 
dla kolejnych maszyn. Aby zebrać i udokumentować dane z 
maszyny roboczej TONI wykorzystuje złącze ISOBUS między 
ciągnikiem a maszyną. Zbiór danych obejmuje np. 
w prasach QUADRANT liczbę wykonanych balotów, ich 
wilgotność oraz inne parametry specyficzne dla pras 
QUADRANT. 

Ciągniki CLAAS serii AXION i XERION są fabrycznie 
przygotowane do pracy z TONI. Różne przedsiębiorstwa 
partnerskie także przygotowują swoje maszyny do 
wykorzystania TONI. Pierwszych gotowych rozwiązań 
praktycznych należy oczekiwać w roku 2015. Od roku 2014 
funkcja TONI została zintegrowana w oficjalnym standardzie 
ISOBUS.

W kombinacji z funkcją TONI TELEMATICS jest jedynym 
systemem telemetrycznym, obejmującym w zależności od 
producenta wizualizację, dokumentację i optymalizację 
kompletnego zestawu roboczego w czasie rzeczywistym.

Zalety:

 − Automatyczna dokumentacja danych maszyn roboczych
 − Optymalna praca wielu maszyn roboczych
 − Standaryzacja zorientowana na przyszłość
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Rozwiązania odpowiednie dla każdego.

TELEMATICS basic.

Od jesieni 2014 „TELEMATICS basic“ należy 
do standardowego wyposażenia wielu nowo produkowanych 
maszyn. Pakiet obejmuje informacje najważniejsze dla logistyki 
na polach oraz wsparcie ze strony partnera serwisowego 
CLAAS. Na mapach dostępne są pozycje i ślady przejazdów 
maszyn, status roboczy i aktualny stan paliwa. Do zarządzania 
powierzchniami można załadować tu granice pól z systemu 
zewnętrznego lub bezpośrednio z TELEMATICS.

Korzystanie z TELEMATICS App obejmuje najważniejsze 
funkcje podstawowe oraz nawigację na polach. Możliwe jest 
dołączenie do tego funkcji „Automatyczna dokumentacja“ 
wspólnie z eksportem danych.

Zalety:

 − Korzystne wprowadzenie w system TELEMATICS
 − Aktualne zestawienie ważniejszych informacji o maszynie 
(pozycja, status)

 − Ułatwione wsparcie serwisowe poprzez zdalną diagnozę
 − Wgląd w dane przez 24 godziny na dobę
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Pakiety TELEMATICS

TELEMATICS advanced.

Jeśli zamierza się korzystać z większej ilości funkcji niż 
posiada „TELEMATICS basic“, wystarczy po prostu nabyć 
pakiet „TELEMATICS advanced“. Oferuje on wszystkie funkcje 
do obserwacji oraz optymalizacji aktualnych procesów. W 
„TELEMATICS advanced“ znajdują się takie parametry 
wydajności, jak ślady przejazdów, przepustowości, plony i 
wiele innych pozwalające optymalizować pracę maszyny w 
czasie rzeczywistym. Poza tym jest tu wgląd we wszystkie 
dane zgromadzone przez ostatnie 72 godziny pracy. 

Oprócz tego są do dyspozycji wszystkie funkcje aplikacji 
mobilnej TELEMATICS App. Do tego pakietu można 
także zamówić funkcję "Automatyczna dokumentacja".

Zalety:

 − Wiele funkcji TELEMATICS do obserwacji i  
optymalizacji aktualnego procesu

 − Doskonały podgląd efektywności maszyn
 − Wgląd w dane z ostatnich 72 godzin

TELEMATICS professional.

Dla wszystkich profesjonalnych użytkowników w dużych 
gospodarstwach i firmach usługowych CLAAS poleca 
pakiet „TELEMATICS professional“. Obejmuje funkcje 
„TELEMATICS advanced“ oraz wszystkie dane maszyn 
roboczych. Dodatkowo pakiet zawiera funkcje analizy i 
optymalizacji maszyn względnie wykorzystania ich floty jak 
też bieżące analizowanie pozwalające odpowiedzieć na 
zadawane, specyficzne pytania. Wszystkie dane historyczne 
są tu dostępne do oceny w pełnym zakresie. 

Pakiet ten obejmuje także TELEMATICS App. Funkcja 
„Automatyczna dokumentacja“ może być zamówiona 
dodatkowo. 

Zalety:

 − Wersja dla profesjonalistów, chcących optymalnie 
wykorzystać swoje maszyny

 − Możliwość analizy danych historycznych
 − Właściwe narzędzie dla firm usługowych i dużych 
gospodarstw
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Silne argumenty służące  
zwiększaniu efektywności.

Zdalna diagnoza.

Analiza błędów bez zatrzymywania maszyny.  
CLAAS TELEMATICS jest w stanie pokazać online aktualne 
meldunki o błędach i sygnały alarmowe maszyny. Taka zdalna 
diagnoza może być wykonana podczas pracy maszyny. Przez 
ukierunkowaną analizę meldunków o błędach można 
wyciągnąć wnioski o ewentualnych błędach obsługi lub 
niezbędnych naprawach. Pozwala to wyraźnie zmniejszyć 
okresy przestojów i lepiej wykorzystać cenny czas.

Możliwość szybkiego odszukania maszyny 
dzięki funkcji zdalnej lokalizacji.

Przez widok mapy i wykorzystanie aplikacji mobilnej App 
możliwa jest lokalizacja maszyn w polu. Pozwala to uniknąć 
uciążliwego opisywania drogi dojazdu oraz niepotrzebnych 
opóźnień w naprawach. Partner serwisowy może łatwo 
określić położenie maszyny i bezpośrednio do niej dojechać. 
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Zdalna diagnoza

Jeszcze lepszy serwis CLAAS. 

CLAAS TELEMATICS pozwala także za zgodą użytkownika 
przekazywać dane do partnera serwisowego CLAAS. Daje to 
serwisowi możliwość wstępnej analizy oraz lokalizacji przyczyn 
ewentualnych usterek, a także najlepszego przygotowania się 
mechanika do udzielenia pomocy na miejscu. Partner CLAAS 
jest także w stanie określić zapotrzebowanie na konserwację 
maszyn. Pozwala to zaplanować przyszłe, rutynowe działania 
z uwzględnieniem miejsca pracy maszyny.

Wykorzystanie czasu z CDS REMOTE.

Dzięki TELEMATICS i CDS REMOTE partner serwisowy 
CLAAS jest o wiele bliżej, niż można przypuszczać – dokładnie 
tam, gdzie prowadzone są żniwa. Sprawdzony system 
diagnostyczny CLAAS CDS może być stosowany wraz z 
TELEMATICS także do diagnozowania stanu maszyny na 
odległość. Jeśli partner posiada CDS REMOTE, wówczas 
możliwe jest przeprowadzenie dokładnej diagnozy online, tak 
jak gdyby odbywała się ona bezpośrednio na maszynie.

Korzyści:

 − Możliwość zdalnej diagnozy przez CDS REMOTE
 − Szybka lokalizacja maszyny w polu przez  
mechanika serwisu

 − Lepsze planowanie prac konserwacyjnych

Obniżenie kosztów serwisu.

Narzędzie TELEMATICS pozwala na jeszcze większe 
uproszczenie procesu planowania i logistyki serwisowania. 
Właśnie dlatego TELEMATICS stanowi podstawę dla 
ekonomicznych usług serwisowych i pozwala obniżyć koszty 
w przypadku przedsiębiorstw usługowych, gospodarstw 
rolnych a także partnerów CLAAS. 
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 − Wykorzystanie pełnego potencjału maszyny poprzez 
porównanie ustawień

 − Redukcja czasu przestojów dzięki zdalnej diagnozie i 
monitorowaniu przeglądów konserwacyjnych

 − Wyjątkowe rozwiązanie dla wsparcia klienta w optymalizacji 
(obserwacja i analiza pracy maszyn)

 − Analiza swoich przebiegów roboczych oraz poprawa 
planowania i logistyki odwozu

 − Optymalizacja czasu pracy maszyn:  
LEXION, TUCANO, JAGUAR, XERION i AXION

TELEMATICS – mocne argumenty zwiększania 
wydajności.

 − Zarządzanie i monitoring floty online  
(zawsze widoczne wszystkie maszyny)

 − Rozpoznanie przyczyn i redukcja czasu przestoju maszyn 
(zwiększenie wydajności i efektywności pracy)

 − Wysoka przejrzystość i bezpieczeństwo danych dla 
dokumentacji i kontroli wewnętrznej

Po prostu większa wydajność.
Dobre powody.
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Argumenty

 − Pełne wykorzystanie maksymalnego potencjału maszyn 
poprzez porównanie wydajności i optymalizację ustawień.

 − Oszczędność kosztów poprzez eliminację błędnych 
ustawień

 − Szkolenie i motywacja niedoświadczonego operatora
 − Liga mistrzów kombajnistów CLAAS - porównanie 
wydajności poszczególnych typów maszyn pomiędzy 
gospodarstwami

 − Bezpośrednia i prosta rejestracja danych online do szybkich 
rozliczeń i dokumentacji

 − Łatwy eksport danych do wszystkich powszechnych 
programów zarządzania gospodarstwem poprzez format 
ISOXML

 − Monitoring zleceń: lepsza dyspozycyjność w wyniku 
śledzenia zleceń online

 − Zarządzanie zleceniami: organizacja i zarządzanie oraz 
wymiana kompletnych danych zleceń 

 − Mapowanie plonu: bazą dla specyficznego gospodarowania 
na poszczególnych częściach pola ( rolnictwa precyzyjnego)

 − Wywołanie online wszystkich alarmów i informacji o 
błędach, możliwość dokładnej zdalnej diagnozy poprzez 
CDS REMOTE

 − Lepsze planowanie i szybsze wykonanie prac 
konserwacyjnych oraz napraw

 − Szybsze odszukanie maszyny na polu przez pracownika 
serwisu

 − Oszczędność kosztów oraz czasu użytkownika i serwisu 
CLAAS
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