KR FarmSight
TRAININGEN

Basis GS3 en GS4
Advanced GS3 en GS4
Operations Center
Teeltregistratie
Section Control
Tractoren

WWW.KRAAKMAN.COM

Geef u nu op voor een gebruikerstraining
van Kraakman Perfors.
Om het optimale uit uw machine te halen of om uw geheugen weer op te frissen, organiseert Kraakman Perfors
de komende winterperiode diverse gebruikerstrainingen. Hierbij maken wij het onderscheid in basistrainingen
(voor nieuwe gebruikers) en advanced trainingen (voor de geoefende gebruikers). De trainingen bevatten naast
heel veel bruikbare informatie ook praktijkgedeeltes waar u de net opgedane kennis in de praktijk kunt uitvoeren.

Opgeven voor trainingen
U kunt zich opgeven voor een training door een e-mail te sturen naar info@kraakman.com
onder vermelding van de volgende informatie:
•
•
•
•
•
•

Volledige naam
Bedrijfsnaam (indien van toepassing)
Adres en woonplaats
Om welke training gaat het?
De datum en het tijdstip van de training
Met hoeveel personen komt u?

U kunt zich tot een week voordat de training plaatsvindt opgeven.
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Farmsight,
Mark Vreeburg via 06-54 90 36 88

Geef u op voor een training! Stuur een mail naar info@kraakman.com

Planning trainingen 2018/2019
DECEMBER 2018
Training

Datum

Aanvang

Locatie

Basis GS3
Basis GS4
Advanced GS3
Advanced GS4
Operation center
Teelt registratie
Section control

3 en 4 december
6 en 7 december
10 en 11 december
13 en 14 december
17 en 18 december
19 december
20 december

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

Agriport
Agriport
Agriport
Agriport
Agriport
Agriport*
Agriport*

Training

Datum

Aanvang

Locatie

6R FT4 MY18
6R FT4 MY18
6R FT4 MY18

24 en 25 januari
28 en 29 januari
31 januari

08:30 uur
08:30 uur
08:30 uur

Agriport
’t Zand
Zuidoostbeemster

Training

Datum

Aanvang

Locatie

FT4 MY18
6R Basis GS3
Basis GS4
Advanced GS3
Advanced GS4
Operation center
Teeltregistratie
Section control
6M FT4 MY17
5R T4 MY17

1 februari
4 en 5 februari
7 en 8 februari
11 en 12 februari
14 en 15 februari
18 en 19 februari
20 februari
21 februari
25 februari
27 februari

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

Voorhout
’t Zand
’t Zand
’t Zand
’t Zand
’t Zand
’t Zand*
’t Zand*
Agriport*
Agriport*

Training

Datum

Aanvang

Locatie

Basis GS3
Basis GS4
Advanced GS3
Advanced GS4
Operation center
Teeltregistratie
Section control

4 en 5 maart
7 en 8 maart
11 en 12 maart
14 en 15 maart
18 en 19 maart
20 maart
21 maart

08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30
08:30

Voorhout
Voorhout
Voorhout
Voorhout
Voorhout
Voorhout*
Voorhout*

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

JANUARI 2019

FEBRUARI 2019
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

MAART 2019
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

*nieuwe training, sinds dit jaar beschikbaar
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Basis GS3

Inhoud training Basis GS3

Bent u nieuw met het GS3 2630 display,

✓ Hoe karteer ik een perceel?

dan is dit zeker een training voor u !

✓ Wat zijn de belangrijkste instellingen voor mijn
ontvanger om mijn systeem nauwkeurig te
laten werken?

In deze training leert u de basisinstellingen
van het gebruik van het 2360 display.
Hoe maak ik snel een a-b lijn?

✓ Wat zijn de mogelijkheden met het maken
van lijnen?
✓ Hoe kalibreer ik mijn ontvanger op
de juiste manier?
✓ Is het mogelijk om een aangepast bureaublad
te maken?
✓ Verdere tips and tricks

Nieuwe gebruikers (max 2 pers.)
Regulier tarief

GRATIS
€50.-

Aanvang: 08:30, Duur: ca. 3 uur.
incl. koffie en thee

Basis GS4

Inhoud training Basis GS4

Bent u nieuw met het GS4 4600 & 4640 display,

✓ Hoe karteer ik een perceel?

dan is dit zeker een training voor u!

✓ Wat zijn de belangrijkste instellingen voor mijn
ontvanger om mijn systeem nauwkeurig te
laten werken?

In deze training leert u de basisinstellingen
van het gebruik van het 4600 & 4640 display.
Hoe maak ik snel een a-b lijn?

✓ Wat zijn de mogelijkheden met het maken
van lijnen?
✓ Hoe kalibreer ik mijn ontvanger op
de juiste manier?
✓ Is het mogelijk om een aangepast bureaublad
te maken?
✓ Verdere tips and trucs

Nieuwe gebruikers (max 2 pers.)
Regulier tarief

GRATIS
€50.-

Aanvang: 08:30, Duur: ca. 3 uur.
incl. koffie en thee

Geef u op voor een training! Stuur een mail naar info@kraakman.com

Advanced GS3

Inhoud training Advanced GS3

Ben uw inmiddels al een gevorderde gebruiker

✓ Het karteren van percelen

van het GS3 2630 display en wilt u meer halen uit

✓ Het instellen van wendakkers

uw machine? Dan is dit de training voor u!

✓ Tractoren en werktuigen inmeten
✓ Variëteiten aanmaken

We beginnen ’s morgens met een theorietraining

✓ Spuitsporen

over de talloze mogelijkheden van het display.

✓ Totalen van bewerkingen terughalen

Dit brengen we vervolgens na de lunch in de praktijk

✓ Klant boerderij perceel

op een demoveld. Deze training is dus een combinatie

✓ Het aanmaken van een taak voor
een gewas seizoen

van theorie en praktijk, dat leert het snelste en
zorgt ervoor dat u het direct op uw eigen machine
kan toepassen.

Kosten per persoon
I.c.m. FarmSight contract

€180.€125.-

Aanvang: 08:30, Duur: 1 dag, ca. 7 uur.
incl. theorie- en praktijkdeel en lunch.

Advanced GS4

Inhoud training Advanced GS4

Ben uw inmiddels al een gevorderde gebruiker van

✓ Perceel aanmaken en karteren vanaf de computer

het GS4 4600 & 4640 display en wilt u meer halen

✓ Het instellen van wendakkers

uit uw machine? Dan is dit de training voor u!

✓ Tractoren en werktuigen inmeten
✓ Variëteiten aanmaken

We beginnen ’s morgens met een theorietraining

✓ Spuitsporen

over de talloze mogelijkheden van het display.

✓ Totalen van bewerkingen terughalen

Dit brengen we vervolgens na de lunch in de praktijk

✓ Klant boerderij perceel

op een demoveld. Deze training is dus een combinatie

✓ Het aanmaken van een taak voor
een gewasseizoen

van theorie en praktijk, dat leert het snelste en zorgt
ervoor dat u het direct op uw eigen machine
kan toepassen.

Kosten per persoon
I.c.m. FarmSight contract

€180.€125.-

Aanvang: 08:30, Duur: 1 dag, ca. 7 uur.
incl. theorie- en praktijkdeel en lunch.
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Operations Center

Inhoud training Operations Center

Het platform Operations Center van John Deere

✓ Perceel aanmaken en karteren vanaf de computer

biedt talloze mogelijkheden voor u en uw bedrijf.

✓ Het instellen van wendakkers

Tijdens deze training maken wij u wegwijs in de

✓ Tractoren en werktuigen inmeten

wereld van MyJohnDeere. U komt zo voor de

✓ A-B lijnen aanmaken / bewerken

start van het seizoen beslagen ten ijs!

✓ Gewas / variëteiten / spuitmixen aanmaken
✓ Set up bestand aanmaken en inladen in het display

De training bestaat uit een theorie- en praktijkdeel

✓ Na de bewerkingen terug laden naar MyJohnDeere

op ons demoveld.

✓ Bewerkingskaarten en rapporten uitdraaien
✓ Teeltregistratie

Kosten per persoon

€180.-

I.c.m. FarmSight contract

€125.-

Aanvang: 08:30, Duur: 1 dag, ca. 7 uur.
incl. theorie- en praktijkdeel en lunch.

Teeltregistratie

Inhoud training Teeltregistratie

De training teeltregistratie is een logisch vervolg van

✓ In deze training behandelen wij specifiek de

de Operations Center en de MyJohnDeere training.

teeltregistratie nadat hij is ingeladen in
het operation center. De ingeladen gegevens

We bevelen u dan ook sterk aan om als vooropleiding

worden vervolgens omgezet in een werkbare lijst.

voor deze training bovenstaande trainingen voltooid

Deze lijst kunt u dan gemakkelijk met de juiste

te hebben.

gegevens delen.

Verplichte vooropleiding:
Operations Center / MyJohnDeere 2018

Regulier tarief

GRATIS

Aanvang: 08:30, Duur: ca. 3 á 4 uur.
alleen een theoriedeel incl. koffie

Geef u op voor een training! Stuur een mail naar info@kraakman.com

Section control

Inhoud training Advanced GS3

Ben u in het bezit van een machine met section

✓ Overlappen

control op uw veldspuit / kunstmeststrooier / plant-

✓ In en uitschakelen op kopeinde

machine en wilt u meer weten over de instellingen

✓ Het instellen van wendakkers

en mogelijkheden van het systeem?

✓ Binnengrenzen

Dan is deze training wat voor u!

✓ Spuitdocumentatie
✓ Prescriptie bestanden
✓ Documentatie kaarten printen
vanuit My Johndeere
✓ Machine offsets

Kosten per persoon

€90.-

I.c.m. FarmSight contract

€65.-

John Deere tractoren
gebruikerstraining
Heeft u het afgelopen jaar een nieuwe 6R ,6M, 5R

Aanvang: 08:30, Duur: ca. 3 á 4 uur.
alleen een theoriedeel incl. koffie

Misschien heeft u nog veel vragen zoals:
✓ Welke afstellingen kan ik gebruiken voor
mijn machine ?

trekker bij ons gekocht en wilt u het maximale uit

✓ Hoe kan ik maximaal besparen op
brandstofverbruik ?

uw machine halen? Dan is deze training geheel voor u

✓ Waar vind ik alle vetnippels ?

op maat gemaakt. Tijdens deze training krijgt u uitleg

✓ Wat is de interval van het onderhoud?

over diverse zaken zoals bediening, instellingen en

✓ Hoe stel ik mijn hydraulische ventielen in?

onderhoud van uw nieuwe trekker.

✓ Hoe gebruik ik de PTO schakeling op
mijn spatborden?

Graag nodigen wij u uit om samen met Kraakman
Perfors het maximale uit uw machine te halen.
Dit doen wij op een gezellige informele manier,
met een heerlijke lunch.

Nieuwe gebruikers (max 2 pers.)

GRATIS

Aanvang: 08:30, Duur: ca. 6,5 uur.
incl. koffie, thee en lunch.
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VOORHOUT
Teylingerlaan 4
0252 - 211 288

KOUDEKERK A/D RIJN
Lagewaard 17
071 - 341 41 00

’T ZAND
Kanaalkade 72
085 - 489 20 90

MIDDENMEER
Agriport 127
085 - 489 76 30

Z.O. BEEMSTER
Vredenburghweg 3
085 - 489 02 60

SOESTERBERG
Amersfoortsestraat 7
0346 - 350 061
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