
 

 

 
 
 
 

Case IH Precisietechniek – Een onbemande vlucht voor een 
groot aantal gegevens over uw bodem 

 
 
 

Oudenaarde, 28.08.2015 
 
 

Dankzij een samenwerking met het Amerikaanse Precision Hawk, zal Case IH tegen het einde van dit 

jaar in staat zijn om veel meer gegevens over uw bodem aan te bieden. Dit is voor Case IH in het 

internationaal jaar van de Bodem opnieuw een belangrijke stap voor de toekomst. 

 

De samenwerking met het Amerkaanse bedrijf, die zowel de onbemande vliegtuigjes (drones) als de 

software (om de waarnemingen mee te doen) levert, is een 4-tal maanden geleden gestart. 

Met deze techniek wordt het mogelijk om aan het perceel waar te nemen hoe de toestand van het 

gewas is, hoe de toestand van de onkruiden is of de toestand van de Bodem en veel meer. 

 

Hiermee wordt dan een totaalpakket aangeboden met een drone, een cursus om de drone te 

besturen, verzekering tegen schade aan het apparaat en een jaar lang toegang tot de app-store van 

precission hawk. Een selectie aan apps vertaalt de door de drone gemaakte beelden naar nuttige info 

voor de klant of eigenaar. Daarbij valt te denken gewasstand, ziektedruk, insectendruk, hoeveel 

planten staan er op een hectare en veel meer. De software die gebruikt wordt om de gegevens te 

maken is aangepast aan de Europese omstandigheden. Dit is dankzij een samenwerking met de 

Universiteiten in het Verenigd Koninkrijk, Nederland (Nijmegen) en België (Leuven).  

 

 
 

Vliegen met een onbemand toestel. 

Na de vliegcursus te hebben gevolgd, is de bediening van het toestel vrij eenvoudig. Je programeert 

hem met behulp van Google maps van welke percelen exact opnames dienen gemaakt te worden, de 

machine starten en de lucht in gooien. De rest gaat vanzelf. Om te landen keert de drone 

eenvoudigweg terug naar de plaats waar hij werd in de lucht gegooid of naar een plaats die werd 

ingesteld om te landen. Na het opstarten analyseert het toestel de omstandigheden (windsnelheid, 

omgeving,..) en berekent hij de te volgen route. De opnames worden gemaakt aan een snelheid van 

50 km/h. De data wordt eenvoudigweg overgezet met een USB, maar kan ook worden overgezet naar 

de Cloud van Precision Hawk. Na het eerste jaar kan een abonement worden betaald om over alle 

apps te beschikken of een kleinere bijdrage om over deeltjes van de volledige appstore te beschikken. 

Zo kan je als veehouder de kosten uitsparen voor de aardappel apps. 

 

Analyseren. 

Case IH laat de rol van analyse en interpretatie van de gegevens ook duidelijk over aan derden 

daar advies voor bemesting, beregening of gewasbescherming een taak is voor de specialisten 

met veel deskundigheid. De resultaten van de app vertellen wat de situatie is, maar tonen niet de 

oorzaak/oplossing aan de gebruiker. Dit is en blijft nog steeds het werk van teeltbegeleiders. 
 

 
 
 
 
 
 

 



 

*** 
 
 

Persberichten en foto’s http://mediacentre.caseiheurope.com/. 
 

 

Case IH is de keuze van de professionelen, tekenend op meer dan 170 jaar erfgoed en ervaring in de landbouw. Een 

krachtige reeks trekkers, maaidorser’s en persen ondersteund door een wereldwijd netwerk met hoog 

professionele dealers, toegewijd om onze klanten te ondersteunen met uitstekende service en 

oplossingen, noodzakelijk om productief te blijven in de 21
ste

 eeuw. Meer info op Case IH producten en 

diensten kan online gevonden worden op www.caseih.com. 

 
Case IH is een brand van CNH Industrial N.V., een  w ere ld l e i de r  i n  k ap i t aa l s goed eren  geno te e rd  op  

de  the New York Stock Exchange (NYSE: CNHI) en op de Mercato Telematico Azionario of the Borsa Italiana (MI: 

CNHI). Meer info over CNH Industrial kan worden gevonden online op www.cnhindustrial.com. 
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