
ABEMEC

TRAININGSCENTER

KR1 – PACK
Scholing bestaat uit:

Een theoriedeel met daarin:
• Algemene werking van de Krone Big Pack
• Werking en instellen van de bediening-terminals
•  Werking en afstellingen van het knoperapparaat
•  Verhelpen van en omgaan met eventuele storingen

Een praktijkdeel waarin de chauffeurs in kleine groepjes, 
onder begeleiding van een instructeur, de behandelde 
onderwerpen in praktijk gaan brengen.

Informeer naar de mogelijkheden voor BIG X of BIG M scholing.

Postzegel niet nodig

Abemec bv
T.a.v. Techsupport
Antwoordnummer 10020
5460 VB Veghel

Dronten T +31 (0)321 38 77 00
Ermelo T +31 (0)341 55 98 54
Geldermalsen T +31 (0)345 57 52 66
Gemert T +31 (0)492 36 27 76
Gilze T +31 (0)161 45 50 55
Goes T +31 (0)113 22 12 00
Hoogeloon T +31 (0)497 68 26 46
Kerkwerve T +31 (0)111 41 24 55
Onderdendam T +31 (0)50 304 91 41
Oploo T +31 (0)485 38 38 00
Oudewater T +31 (0)348 46 75 55
Reek T +31 (0)486 47 29 79
Rijsbergen T +31 (0)76 596 20 59
Sevenum T +31 (0)77 324 10 30
Someren T +31 (0)493 49 23 67
Steenbergen T +31 (0)167 56 45 91
Terneuzen T +31 (0)115 69 22 70
Veghel T +31 (0)413 38 22 44
Waalwijk T +31 (0)416 65 28 00
Zeewolde T +31 (0)36 522 14 41

Abemec bv
Pater van den Elsenlaan 4
5462 GG Veghel

T +31 (0)413 38 29 11
F +31 (0)413 38 22 94
E info@abemec.nl

24-uursservice
T  +31 (0)413 38 28 23
(storingsnummer)

Neem voor meer 
informatie contact op 
met uw vestiging

WWW.ABEMEC.NL

BIG PACKALGEMENE CHAUFFEURSSCHOLING

AG1 – ALGEMENE CHAUFFEURSSCHOLING
Voor het eerst geven we ook chauffeursscholing voor de Agrifac zelfrijders. Ook hierbij leert u de 
machine zo efficient en effectief mogelijk te bedienen, wat u tijd- en kostenbesparing oplevert. 

Bij deze training komen de 
volgende onderwerpen aan bod:
•  Efficient/ brandstofbesparend 

rijden en bedienen
•  Werking en instellen van de 

functies op de bedieningsmonitor
•  Ecotronicplus© en Ecotronicplus© 

GPS
•  Informatie over fitwerk, 

spuitbomen, aandrijving en 
onderhoud

•  Middag waarbij de theorie in de 
 praktijk wordt gebracht

•  Kennis en ervaringen delen met 
collega’s uit het werkveld

Prijs op aanvraag Prijs op aanvraag

Maximaal rendement door efficiënte bediening

CHAUFFEURS-
SCHOLINGEN



SMART FARMING

Moderne tractoren en landbouwmachines zijn 
voorzien van steeds meer functionaliteiten die 
bedoeld zijn om uw machines efficiënter en 
uw dagelijkse werkzaamheden makkelijker te 
maken. Eén keer instellen en daarna doet de 
techniek de rest. 

Bij Abemec Trainingscenter leert u hoe u 
nieuwe (en bestaande) technieken in uw voor-
deel kunt gebruiken. Een maximaal rendement 
halen uit uw tractor of zelfrijdende machine 
door efficiënte bediening is het streven. 

Tijdens de scholing lopen wij alle functies van 
uw tractor of zelfrijder met u door en geven u 
tips voor gebruik in de praktijk. 

Bij voldoende aanmeldingen kunnen we ook 
een scholing op maat bij uw bedrijf verzorgen. 

Wilt u zich aanmelden voor een scholing of 
wilt u graag meer informatie ontvangen? 
Vul de antwoordkaart in of neem contact op 
met Techsupport; T: 0413 38 25 66, 
E: techsupport@abemec.nl. 

MAXIMAAL RENDEMENT 
DOOR EFFICIËNTE BEDIENING
Techniek staat voor niks, maar u moet wel weten 

hoe u het efficiënt kunt gebruiken!

Afhankelijk van het model, wat het volgende behandeld:
• Efficiënt/ brandstofbesparend rijden en bedienen
• Bedieningselementen worden besproken
• Werking en instellen van de functies in de terminal 
• TMS (tractor management systeem) Fendt 
• DTM (dynamic tractor management) MF
• Kopakkermanagement en automatische functies
• Gps-systemen, VarioGuide

FE1 –  FENDT 200 V/ F/ P Vario 
(smalspoortractoren)

FE2 – FENDT 200/ 300 Vario
FE4 –  FENDT 500/ 700/ 800/ 900/ 1000 

Vario SCR/ S4 zonder Vario-Guide
FE6 –  FENDT 500/ 700/ 800/ 900/ 1000 

Vario SCR/ S4 met Vario-Guide

MF1 –  MASSEY FERGUSON 
5700 serie

MF2 –  MASSEY FERGUSON 
6700/ 7600 serie

MF3 –  MASSEY FERGUSON 
7700 serie

   AG1 - Agrifac
   FE1 – FENDT 200 V/ F/ P Vario 
(smalspoortractoren)

  FE2 – FENDT 200/ 300 Vario
   FE4 – FENDT 500/ 700/ 800/ 900/ 1000 
Vario SCR / S4 zonder Vario-Guide

   FE6 - 500/ 700/ 800/ 900/ 1000 
Vario SCR/ S4 met Vario-Guide

  MF1 – MASSEY FERGUSON 5700 serie
  MF2 – MASSEY FERGUSON 6700/ 7600 serie
  MF3 – MASSEY FERGUSON 7700 serie
  TR1 – BASISCURSUS
  SMART FARMING
  KR1 – KRONE BiG Pack

Adres:

Plaats:

Postcode:

Telefoon:

Bedrijfsnaam:

Contactpersoon:

E-mail:

AUTOPILOT
TR1 – BASISCURSUS
Gebruikers die enige ervaring met het systeem 
hebben, maar voor het eerst gaan planten of zaaien 
met het systeem.

De onderwerpen tijdens deze cursus zijn o.a.:
•  Bediening van het systeem en werktuigen instellen
• Percelen en ab-lijnen aanmaken
• Stuurgedrag afstellen en kalibraties opslaan

Ja ik wil ook het optimale uit mijn machine halen!
Ik heb interesse in de volgende chauffeursscholing(en):

KOSTEN

€ 50,- 
EXCL. BTW
PER PERSOON

Tijdens de Smart Farming informatie- / scholings-
avonden worden al uw vragen rondom dit thema 
besproken, verdeeld in de 5 onderwerpen van ons 
360° Smart Farming aanbod. 

Sensing
Welke sensoren zijn er en hoe kunnen deze nuttig 
zijn voor uw bedrijf.

Data Management
Databeheer by Abemec. Hoe kunnen we data 
voor uw bedrijf laten werken. We kijken hoe we 
perceel- en bedrijfseigen data kunnen 
verzamelen, analyseren en inzetten. 

Machinebesturing
Hoe maken we onze machine Smart Farming 
Ready? Wat houdt dit in? En hoe kunnen we de 
machines op uw bedrijf slim laten werken. 

Besturing
Wat zijn de mogelijkheden van autopilot en het 
autonoom rijden en hoe zorgen we voor een 
geordend lijnenmanagement binnen u bedrijf. 

Robotics
Welke mogelijkheden biedt robotisering, hoe 
kunnen we repeterend werkzaamheden uit laten 
voeren en hoe zetten we een robot aan het werk. 

De kosten zijn € 50,- 
excl. btw per persoon.
U behaalt het
meeste resultaat,
wanneer u perceel-
en / of bedrijfseigen
data meeneemt naar
de scholingsavond. 

SMART
FARMING

360º

SENSING

DATABEHEER

MACHINE
BESTURING

BESTURING

ROBOTICS

• Plaats specifieke afgifte
• Opbrengstmeting
• ISOBUS machinebesturing
• Sectiebesturing 

• Gewassensing
• Mestsensoren (NIR)
• Satellietbeelden
• Drones

• Databeheer
• Uitwisselen AB-lijnen
• Taakkaarten maken
• Teelt registratie 

• Gps stuurhulp
• Auto steer
• Autonoom rijden

• Geautomatiseerd
• Autonoom
• Self Learning


