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RAPPORT

Gps van Ag Leader

Dubbel precies
Ag Leader biedt als enige fabrikant een dubbele
ontvanger aan voor de besturing van trekkers op
rtk-gps. Drie gebruikers melden of je die
dubbele precisie ook merkt.
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Gps van Ag Leader in detail
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H

et Amerikaanse bedrijf Autofarm
maakt al sinds de jaren negentig
gps-systemen voor de landbouw.
Daarbij vertrouwt het al jaren op
een gps-ontvanger met een dubbele antenne.
Ag Leader specialiseerde zich op variabele toediening, opbrengstmeting, software en was
sterk in schermen. Toen de concurrentie toenam, besloten Autofarm en Ag Leader hun
krachten te bundelen. Sinds drie jaar worden
alle producten onder de naam Ag Leader verkocht. In Nederland gebruiken akkerbouwers
en loonwerkers vooral met de ParaDyme-gpsontvanger en het Integra-scherm.
De fabrikant heeft geen relatie met een trekkermerk. Wel levert Ag Leader meettechniek aan
fabrikanten van maaidorsers. In de Benelux
wordt Ag Leader vermarkt door Louis Nagel.

4

Het scherm bevestig je met een degelijke steun
die je in alle posities kunt verdraaien. De
Integra kan – via het management programma
SMS – ook overweg met gegevens en lijnen
van andere systemen. Daarnaast biedt het
ondersteuning aan alle modules die Ag Leader
biedt, zoals gewassensoren, opbrengstmeting,
plaatsspecifieke toediening, sectieafsluiting en
zaaizaadmonitoring. Erg handig is de ondersteuning voor maximaal vier camera’s en het
groeperen van lijnen.
Ag Leader kiest als enige voor een dubbele
gps-antenne: de ParaDyme. Die borduurt verder
op het oude A5-systeem van Autofarm. Maar
omdat een dubbele ontvanger duurder is dan
een enkele, biedt Ag Leader tegenwoordig ook
een enkele ontvanger aan: de GeoSteer.
De ParaDyme-ontvanger wordt vrijwel altijd
met hydraulische besturing gecombineerd.

In het kort
Ag Leader biedt als enige een dubbele
gps-ontvanger aan. Die werkt nog nauwkeuriger en bij zeer lage snelheden. De
gyroscoop zit in deze dakmodule weggewerkt. Dat maakt de ontvanger relatief
duur. Over het Integra-scherm zijn
gebruikers goed te spreken.

Plus en min
+ Grote precisie door dubbele
gps-ontvanger
Gyroscoop is in dakmodule
weggewerkt

–

Meerprijs voor dubbele ontvanger
Geen werktuig(as)besturing

Drie schermen

2

Ag Leader is leverbaar met drie verschillende
bedieningsschermen: de Integra, de Versa en
de Compass. Deze hebben schermgroottes van
30,7, 21,3 en 17,8 cm. Qua bediening zijn de
drie schermen gelijk, alleen worden de onderdelen op het Versa- en Compass-scherm kleiner weergegeven. Verschillen zitten hem
vooral in de machineondersteuning. Zo kan
alleen de Integra met gewassensoren overweg
en is isobus hierbij standaard. Ook het
HD-kleurentouchscreen is isobus-compatibel
en kan werken als virtual terminal. De machinebediening wordt dan in de terminal weergegeven. Dat scheelt een extra scherm in de cabine
en is daardoor goedkoper. Een gedeeld beeldscherm met zowel de machinebesturing als
gps-bediening is niet mogelijk.
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Ag Leader-gps-systeem
Beeldschermen

3
[1] Ag Leader biedt
als enige de dubbele
gps-ontvanger van
ParaDyme. Minimale
rijsnelheid is 80 m/uur.
Dankzij de twee antennes kent het systeem
de rijrichting.
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[2] De bediening zit in
de dakmodule geïntegreerd. Je hoeft in de
cabine dus geen extra
onderdelen te monteren en hebt niet te
maken met losse
kabels.

[3] Het Integrascherm is de meest
luxe optie. Het kleurentouchscreen heeft een
afmeting van 30,7 cm
diagonaal. Isobus en
virtual terminal zijn
standaard.

[4] Ag Leader biedt
standaard de mogelijkheid om tot vier
camerabeelden op het
scherm weer te geven.
Hier op het kleinere
Versa-scherm.

[5] Alle schermen
worden standaard
geleverd met een stevige steun. Het scherm
is in elke positie te verstellen.

[6] Samen met Blok
Mechanisatie levert
Louis Nagel ploegbesturing. Die is in het
scherm geïntegreerd.
Voor het ploegen van
geren is er een speciale
modus.
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Integra 30,7 cm
Versa 21,3 cm
Compass 17,8 cm
Ontvanger
ParaDyme dubbele
of GeoSteer enkele
Minimale snelheid 80 m/uur
Signalen
rtk-gps (ook andere
correctiesignalen
leverbaar)
Machinebesturing Ploegbesturing,
sectieafsluiting,
Optrx-gewassensoren
Brutoprijs
4.334 euro
Integra-scherm
ParaDyme13.196 euro
dakmodule
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Ag Leader
onderhoudt geen
relatie met een
trekkerfabrikant
Maar beide ontvangers kunnen ook met de
OnTrac-stuurmotor overweg. In de dakmodule
van de ParaDyme zit ook een gyroscoop. Voor
zijdelingse helling en voertuigrichting wordt
echter een berekende gps-positie gebruikt.
Omdat alle onderdelen in de dakmodule zitten
kun je het systeem snel ombouwen. De cabine
blijft vrij van losse onderdelen en kabels.
Dankzij twee antennes is tot 80 m/uur bij een
volledige nauwkeurigheid haalbaar. Bovendien
weet het systeem wat de voor en achterzijde
van de trekker is, zonder dat de trekker rijdt.
Door continue de onderlinge positie tussen de
ontvangers te meten, weet ParaDyme onder
welke hoek de trekker gedraaid staat en de
hellingshoek. Om 0 tot 2 cm nauwkeurigheid
te behalen, wordt vrijwel altijd een stuurhoeksensor gemonteerd. Een voordeel is het sneller
insturen vanwege de nauwkeurige positie- en
richtingbepaling.

Draadloos modem
De ParaDyme-ontvanger is geschikt voor verschillende correctiesignalen. Naast rtk onder
andere Egnos en Omnistar. Die ontvangt hij
via een rtk-radio of draadloze modem. De
Flex-software behoudt de nauwkeurigheid als
het rtk-correctiesignaal wegvalt. Via Remote

Service kan de dealer op afstand een diagnose
doen en wijzigingen aanbrengen.
Geen gps-systeem is compleet zonder ploegbesturing. Daarvoor levert Louis Nagel, samen
met Blok Mechanisatie uit Espel, SmartPlough.
Dit systeem is geïntegreerd in het Integra- of
Versa-scherm. Een extra bedieningskast is
overbodig maar in de cabine komt wel een
kleine box met stekkers. Op de ploeg komen
een ventielenblok en een potmeter. Voor het
ploegen van geren beschikt het systeem over
een apart menu dat voorkomt dat het systeem
grote sprongen maakt in de snijbreedte. Datzelfde geldt voor het geleidelijk overschakelen
van een kromme naar een rechte voor en
andersom.

Sectieafsluiting
Ag Leader biedt zelf een ruime keuze aan
machinebesturing. In Nederland wordt vooral
gewerkt met sectieafsluiting op bijvoorbeeld
de veldspuit, de zaai- en de pootmachine. Het
Integra-scherm kan tot 36 secties bedienen.
“Ook is er veel interesse voor het doseren van
granulaat en vloeistof bij het poten en zaaien
of op basis van Optrx-gewassensoren”, zegt
Geert-Jan Giesberts, manager precisielandbouw
bij Nagel. Een werktuigbesturing waarbij een
extra ontvanger de positie van het getrokken
werktuig bepaalt en de stuuras bedient, ontbreekt nog.
Op de Agritechnica introduceerde Ag Leader
voor het eerst de opvolgers van het Integra- en
het Versa-scherm: de InCommand 800 en
1200. De bediening is georiënteerd op die van
tablets en smartphones. Verder kan de 1200
twee onderdelen op een gedeeld scherm tonen.

>
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Drie gebruikers
over de Gps
p van
Ag Leader
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Rick de Wit, Ens
Ralph Hack, Dinteloord
Luuk Verstappen, Leveroy
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Rick de Wit, Ens:
‘Nooit zoeken naar een lijn’

Ralph Hack, Dinteloord
‘Ik mis werktuigbesturing’

Luuk Verstappen, Leveroy:
‘Systeem raakt niet in de war’

Sinds 2010 werkt Rick de Wit uit Espel (Fl)
met een rtk-gps-systeem van Ag Leader op een
Deutz-Fahr Agrotron 106. De nieuwere
Agrotron 6160 is eveneens met een ParaDymeontvanger uitgerust. De oudere heeft het grote
Integra-scherm, de nieuwste een Versa. “Het
kleine scherm gebruiken we onder meer voor
de ploegbesturing”, legt Rick de Wit uit.
“Beide schermen zijn qua werking gelijk aan
elkaar. Na een korte uitleg kun je iedereen
ermee laten werken.” Problemen heeft De Wit
nog niet gehad met zijn Ag Leader-materiaal.
Ondanks de bouw van een aantal windmolens
in de regio blijft de signaalsterkte via de rtkmodem goed. “Handig is dat je het beeld van
een camera op je scherm kunt weergeven.
Voorafgaand aan het planten rijden we eerst
sporen in het land. Met de dubbele ontvanger
merk je dat het indraaien op de kopakker zeer
snel gaat. Je hoeft nooit te zoeken naar een lijn.
Graag zou ik het systeem willen bedienen via
de armleuning van de trekker. Omwille van de
veiligheid heeft de dealer dat afgeraden.”

In 2010 kochten vader en zoon Hack uit
Dinteloord hun eerste gps-systeem. Een
ParaDyme-ontvanger met een Integra-scherm.
Inmiddels zijn er twee systemen voor drie
trekkers. Een Deutz Agrotron 7250, M620 en
TTV 1145. “Uitwisselen kost je slechts een
paar minuten omdat alles in de dakmodule
zit”, legt Ralph Hack uit. ‘We hebben een
Rauch-kunstmeststrooier en Dubex-veldspuit
die we beide bedienen via het Integra-scherm.
De gps stuurt de secties automatisch aan. Ook
maken we gebruik van een ploegbesturing en
de Optrx-gewassensoren. Die laatste gebruiken
we om gegevens te verzamelen. Dit jaar hebben
we op één perceel plaatsspecifiek stikstof en
fosfaat toegediend bij het aardappelpoten. Op
het perceel hebben we ook met de pootafstand
gevarieerd. Als de resultaten positief zijn, gaan
we ermee verder. Voor onze getrokken aardappelpoter en halfgedragen ploeg missen we
wel een werktuigbesturing.” Verbeterpunten
zitten volgens Hack in de details. Zo kost het
intekenen van AB-lijnen op een perceel veel
tijd.

Aspergeteler Luuk Verstappen uit Leveroy (L)
schafte in 2014 een Ag Leader ParaDymeontvanger en een Integra-terminal aan, samen
met een veldspuit. De secties daarvan worden
door de gps aangestuurd. “Inmiddels strooi ik
er ook kunstmest mee”, zegt Verstappen.
“Daarvoor maak ik zelf taakkaarten op basis
van eigen informatie en bodemmonsters.”
Een belangrijk aankoopargument was dat Ag
Leader alle modules van het systeem heeft vrijgegeven. “Dat is een verschil met Trimble,
John Deere en SBG. Verder is Ag Leader niet
de goedkoopste, maar ook niet de duurste.”
Het systeem is op een John Deere 6430
gebouwd, die voornamelijk wordt gebruikt in
de aspergeteelt. “Op percelen die met gps zijn
geplant doe ik alle werkzaamheden met gps.
De oudere percelen zijn met een laser geplant
en daar gaat dat niet altijd.” Bij het indraaien
rijdt het achterwiel altijd even over het bed.
Andere systemen raken daarvan soms in de
war, maar de ParaDyme niet, aldus Verstappen.
“De dubbele antenne gaf voor mij dan ook de
doorslag.”◀

Beoordeling De Wit

Beoordeling Hack

Beoordeling Verstappen

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

Bediening
Onderhoud
Prijs/kwaliteit

7,0
8,5
8,5

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en 10 = uitstekend.
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8,0
8,0
8,0

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en 10 = uitstekend.

9,0
8,5
9,0

Beoordelingsschaal:
1-10, waarbij 1 = slecht en 10 = uitstekend.
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