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New Holland PLM ™ Connect vernieuwd voor een nog grotere machine-eff iciëntie: 
 
Telematica leveren meer interactiviteit: 

• PLM™ Connect-telematica: draadloze gegevensoverdracht zorgt voor betere connectiviteit 

tussen landbouwbedrijf en veld om in realtime goed geïnformeerde beslissingen te kunnen 

nemen 

• PLM™ Connect-telematica leverbaar voor een ruimer assortiment producten 

• Betere mobiele netwerkdekking – betere betrouwbaarheid 

RTK-accuratesse via mobiele netwerkdekking gelancee rd in EMEA: 

• Nieuw PLM™ Connect RTK-netwerk - absolute accuratesse en betrouwbaarheid in 

precisielandbouw 

 
New Holland introduceert upgrades van het telematicasysteem PLM™ Connect om producenten 

te helpen beter op de hoogte te blijven van hun landbouwactiviteiten, dankzij een eenvoudige en 

veilige gegevensoverdracht en een betere netwerkdekking en betrouwbaarheid. Op die manier 

kan voor het nemen van goed geïnformeerde beslissingen voor landbouwbeheer rekening 

worden gehouden met de veldgegevens, waardoor de productieopbrengst en de algehele 

bedrijfsefficiëntie toenemen.  

Bovendien lanceert New Holland zijn eigen RTK-netwerk in Europa, Afrika en het Midden-Oosten. 

 

 “Met New Holland PLM™ Connect werkt de bedrijfsmanager zij aan zij met de bestuurder, 

zonder dat hij zijn bureau hoeft te verlaten, waardoor de onderlinge communicatie intuïtief en in 

realtime verloopt, wat duidelijke voordelen voor de efficiëntie heeft,” aldus Luca Mainardi, Hoofd 

van Tractor and Precision Land Management Product Management. “Met de nieuwe upgrades 

wordt dit state-of-the-art communicatiesysteem nog beter, neemt de interactiviteit tussen machine 

en kantoor toe, en wordt de connectiviteit verbeterd, waardoor beslissingen in realtime kunnen 

worden genomen. Ons PLM™ Connect RTK-netwerk geeft blijk van onze toewijding om in de 

landbouwindustrie in EMEA te investeren.” 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

PLM™ Connect-telematica: draadloze gegevensoverdrac ht zorgt voor betere connectiviteit tussen 

landbouwbedrijf en veld om in realtime goed geïnfor meerde beslissingen te kunnen nemen 

 

Een van de grootste voordelen van de PLM™ Connect-telematica van New Holland is de 

connectiviteit, waardoor de machines vanaf het kantoor in de gaten gehouden kunnen worden en 

optimale instellingen of bedieningsinstructies in realtime aan de bestuurder kunnen worden 

overgebracht. De nieuwe draadloze gegevensoverdracht, die in het tweede kwartaal van 2015 zal 

worden geïntroduceerd, neemt connectiviteit nog een stap verder, door de interactie tussen het 

kantoor en de machines in het veld nog verder te verbeteren. PLM™ Connect maakt een 

draadloze gegevensoverdracht mogelijk, van bijvoorbeeld opbrengstkaarten, brandstofverbruik en 

werkgegevens, tussen de machine en het PLM™ Connect-portaal, waar de bedrijfsmanager met 

zijn PC of tablet eenvoudig toegang heeft tot de gegevens. Het zal ook mogelijk zijn informatie, 

zoals vooraf ingestelde geleidingslijnen, kaarten of voorschriften voor de mestafgifte, vanaf het 

kantoor naar de New Holland IntelliView™ IV-monitor te verzenden. Dankzij een draadloze 

tweewegscommunicatie kunnen de bedrijfsmanager en de bestuurder eenvoudig, veilig en in 

realtime informatie uitwisselen, waardoor ze goed geïnformeerde beslissingen kunnen nemen, 

die de bedrijfsefficiëntie en productieopbrengst vergroten.   

 

PLM™ Connect-telematica leverbaar voor een ruimer as sortiment producten 

 

In de zomer van 2015 zal de beschikbaarheid van het geavanceerde telematicasysteem PLM™ 

Connect van New Holland worden uitgebreid van de T7-, T8- en T9-tractoren en de exclusieve 

CX- en CR-maaidorsers naar de T6-tractoren, CX5000- en CX6000-maaidorsers. 

 

Betere mobiele netwerkdekking – betere betrouwbaarhe id 

 

PLM™ Connect-telematica maakt gebruik van mobiele communicatietechnologie om de GPS-

positie en voertuiginformatie uit te wisselen tussen machine en kantoor, waarvoor 

betrouwbaarheid en kwaliteit van essentieel belang zijn. Vanaf maart 2015 zal het 

telematicasysteem PLM™ Connect van New Holland ook compatibel zijn met CDMA-netwerken, 

waardoor de beschikbaarheid van mobiele netwerken en de betrouwbaarheid van het signaal 

aanmerkelijk zullen toenemen, aangezien roaming tussen GSM- en CDMA-netwerken naadloos 

verloopt. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

Nieuw PLM™ Connect RTK-netwerk - absolute accuratesse in precisielandbouw  

 

Met Real Time Kinematic (RTK)-technologie en basisstations die door de dealers worden 

beheerd, biedt New Holland het meest nauwkeurige en betrouwbare correctiesignaal in Europa, 

en dat wordt alleen maar beter met de introductie van RTN (Real Time Network)-

referentiestations die atmosferische netwerkmodellering mogelijk maken, waardoor de accuratie 

nog groter wordt. Dit levert voor de dekking van een veld een absolute accuratesse tot 2,5 cm op, 

waardoor overlappende passages worden voorkomen en beheerste landbouwverkeerpraktijken 

mogelijk worden gemaakt. 

Om de betrouwbaarheid en connectiviteit nog verder te verbeteren, is New Holland bezig met het 

oprichten van een eigen netwerk voor correctiesignalen, waarmee alle basisstations met een 

gegevenscentrum worden verbonden, dat de berekeningen voor de signaalcorrecties voor de 

machinepositie in het veld maakt. Deze benadering levert een naadloze dekking op, zonder 

onderbrekingen in het signaal en zonder de noodzaak de instellingen te veranderen als van één 

basisstation naar een ander wordt gereden. Bovendien kan het netwerk met deze opstelling 

problemen met een basisstation detecteren en, als een basisstation uitvalt, het dichtstbijzijnde 

basisstation over laten nemen, zodat de betrouwbaarheid en accuratesse zonder onderbrekingen 

behouden blijven, waardoor de uitvaltijd wordt geminimaliseerd en de productiviteit wordt 

gemaximaliseerd. Indien nodig, kunnen dealers via een speciaal portaal toegang tot het netwerk 

verkrijgen, om de service voor hun klanten aan te vragen en ondersteuning te bieden. Een New 

Holland-team van specialisten houdt iedere stap van het proces in de gaten om ervoor te zorgen 

dat alles te allen tijde soepeltjes verloopt. De nieuwe service is getest en in het Verenigd 

Koninkrijk, Spanje, de Benelux en Denemarken in gebruik genomen, en zal in 2015 in de 

Tsjechische Republiek, Hongarije, Duistland en Bulgarije worden geïntroduceerd, met een nog 

betere dekking in het verschiet. 

 

 

 
De reputatie van New Holland Agriculture is gebaseerd op het succes van onze klanten, producenten van 

gewassen, veehouders, loonwerkers, wijnbouwers of vakmensen in de tuin- en parksector. Ze kunnen rekenen op 

het ruimste aanbod van innovatieve producten en diensten met een volledig gamma machines, van tractoren tot 

oogstmachines en verreikers, aangevuld door financieringen op maat. CNH Capital is de financiële partner van  

New Holland en financiert de behoefte aan werkkapitaal en het machinepark van de dealers en biedt concurrerende 

financierings- en huuroplossingen voor de aanschaf, door klanten, van nieuwe en gebruikte machines.  

Een wereldwijd netwerk van uiterst professionele dealers en New Hollands constante zorg voor kwaliteit garanderen 

de ultieme klantervaring. Bezoek www.newholland.com voor meer informatie over New Holland. 

New Holland Agriculture is een merk dat deel uitmaakt van CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) een 

toonaangevende internationale leverancier van kapitaalgoederen met jarenlange industriële ervaring, een ruim 

assortiment producten en een wereldwijde aanwezigheid.Meer informatie is te vinden op de website van het bedrijf: 

www.cnhindustrial.com 



 

 
 
 
 

 

http://it.youtube.com/user/NewHollandAG 

www.flickr.com/photos/newholland 

http://www.facebook.com/NewHollandNL 

http://twitter.com/NewHollandAG 

https://plus.google.com/117086178528241801087/posts 
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