John Deere
FarmSight
John Deere FarmSight koosneb ainulaadsest nutikate
masinate, uusimate kommunikatsioonitehnoloogiate
ja Eesti edasimüüja, Baltic Agro Machinery teenusepakettide kombinatsioonist.
Selle lahendusega ei seisne kõik üksnes tehnoloogias,
vaid tegemist on täieliku paketiga, mis tagab masinate
parima kasutamise tööaja, üleüldise masina jõudluse
ja kütusesäästlikkuse suhtes.
Samal ajal võimaldab see ettevõtet paremini juhtida,
sest kogub ja dokumenteerib vajalikke põllumajandusandmeid. See aitab sul lihtsustada oma tööd, vältida
seisakuid kõrghooajal, kuid ennekõike aitab see säästa
tööaega ja raha.

1992. aastal tegevust alustanud Baltic Agro Machinery OÜ tegeleb
põllumajanduse- ja aiatehnika müügiga ning kuulub koos
ettevõtetega AS Baltic Agro ja AS Scanola Baltic Danish Agro gruppi.

Koostöös
parima
tulemuseni!

www.balticagromachinery.com

Võrguühenduses traktor
Näiteks saab Baltic Agro Machinery hooldusmeeskond enne tegeliku masina hoolduse tegemist
laadida alla kaugteenuse tööriistade abil veakoodid ja neid analüüsida. Nii oleme me masina
seisundist teadlikud ja koheselt valmis masina hoolduseks.
Töötamise ajal saame pakkuda juhile masina töö optimeerimiseks kaugtuge nii, et masina
potentsiaalne jõudlus oleks võimalikult efektiivselt kasutatud.

John Deere Connected Tractor teenusepakett sisaldab järgmiseid tugiteenuseid:
Farmsight tugiteenus

Teenuse sisu

Traktori juhtmonitori ning antenni
tarkvarauuendused

StarFire antenni ning juhtmonitori tarkvara
uuendamine vastavalt tehasepoolsetele soovitustele

V

Tehniline abi kaughalduse teel (Remote
Display Access, Service Advisor Remote)

Operaatori abistamine kaughalduse teel, masina
seadistamiseks või tehnilise probleemi lahendamiseks.
Vajalik GEN4 4600 CommandCenter või 2630 ekraan

V

Hooajajärgne ülevaatus (1x)

Traktori ülevaatus hooldetehniku poolt, pakkumine
vajalikele varuosadele

V

TEENUSELEPINGU MAKSUMUS:

399 €

Võrguühenduses kombain
Näiteks saab Baltic Agro Machinery meeskond pakkuda hooajal kombaini jõudluse analüüsi
ja tuvastada võimalikke parandusi vajavaid valdkondi. See tagab, et masin on alati parimas
töökorras ja töötab täisvõimsusel.
John Deere Connected Combine teenusepakett sisaldab järgmiseid tugiteenuseid:
FarmSight tugiteenus

Teenuse sisu

Koristushooaja eelne koolitus

Üks koolitus Baltic Agro Machinery müügiesinduses masina efektiivse kasutamise kohta
(seadistamine, dokumentatsioon jne)

V

Kombaini juhtmonitori ning antenni
tarkvarauuendused

StarFire antenni ning juhtmonitori tarkvara
uuendamine vastavalt tehasepoolsetele
soovitustele. Monitori seadistamine saagi
dokumenteerimiseks

V

Kombaini seadistamise abi kaughalduse teel
(RDA, kuni 5 korda)

Operaatori abistamine kaughalduse teel,
masina seadistamiseks või tehnilise probleemi
lahendamiseks

V

Koristushooaja kokkuvõte koos kliendiga (1x)

Kohtumine kliendiga, kus analüüsitakse kombaini
tööd hooajal ning antakse soovitusi masina
paremaks kasutamiseks järgmisel hooajal

V

Hooajajärgne ülevaatus (1x)

Kombaini ülevaatus hooldetehniku poolt,
pakkumine vajalikele varuosadele

V

TEENUSELEPINGU MAKSUMUS: 799 €

Koostöös
parima
tulemuseni!

Võrguühenduses taimekaitseprits
Pakume igakülgset abi, et sinu taimekaitseprits töötaks veatult kogu hooajal vältel.
Näiteks teostame tehnilise kontrolli ning teeme vajalikud tarkvarauuendused.
John Deere Connected Sprayer teenusepakett sisaldab järgmiseid tugiteenuseid:
FarmSight tugiteenus

Teenuse sisu

Hooaja eelne koolitus

Hooajaeelne koolitus kliendi juures masina
efektiivse kasutamise kohta (seadistamine, Section
Control, dokumentatsioon jne). Üks visiit masina
kohta aastas

V

Taimekaitsepritsi juhtmonitori ning
antenni tarkvarauuendused

StarFire antenni ning juhtmonitori tarkvara
uuendamine vastavalt tehasepoolsetele
soovitustele. Monitori seadistamine tööde
dokumenteerimiseks

V

Hooajaeelne taimekaitsepritsi
tehniline kontroll (1x)

Taimekaitsepritsi tehniline kontroll vastavalt
seadusest tulenevatele nõuetele

V

Telefonitugi hooajal

Tootespetsialisti abi juhtmonitori kasutamisest
tingitud probleemide lahendamiseks

V

Hooajajärgne ülevaatus (1x)

Taimekaitsepritsi ülevaatus hooldetehniku poolt,
pakkumine vajalikele varuosadele

V

Taimekaitsepritsi talvekindlaks muutmine

Taimekaitsepritsi talvekindlaks muutmine
vastavalt tehasepoolsetele soovitustele

V

TEENUSELEPINGU MAKSUMUS: 599 €

Peale sobiva teenusepaketi valimist väljastame dokumendi teenusepaketi sisu kohta ja vormistame
hooldustellimuse. Võta ühendust Baltic Agro Machinery piirkondliku müügiesindajaga ning küsi
John Deere FarmSight teenusepakettide kohta lisainformatsiooni.
1992. aastal tegevust alustanud Baltic Agro Machinery OÜ tegeleb põllumajanduse- ja
aiatehnika müügiga ning kuulub koos ettevõtetega AS Baltic Agro ja AS Scanola Baltic
Danish Agro gruppi.

www.balticagromachinery.com

