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Ar pamenate savo pirmąjį automobilį, pirmąjį mobilųjį 
telefoną ir tą dieną, kai gavote pasą? Visa tai Jums suteikė 
laisvės. Laisvės būti savimi. Laisvės mėgautis nauja patirtimi. 
Laisvės patiems viską kontroliuoti.

„JDLink“ suteiks Jums laisvę plėtoti savo verslą visiškai naujais 
būdais.

Naudodami telematiką, t. y. technikoje įdiegtą CAN 
magistralės sistemą su palydovine padėties nustatymo ir 
beviele komunikacijos technologijomis, savo techniką stebėti 
ir valdyti galite nuotoliniu būdu.

Stebėjimo įranga padės Jums geriau valdyti savo techniką. 
Išanalizuokite mašinos darbo valandas bei naudojimą ir 
optimizuokite degalų sąnaudas bei eksploatacines savybes. 
Palyginkite skirtingų mašinų nustatymus, kad kiekvienas 
vairuotojas būtų pats geriausias. Pagaliau leiskite savo 
prekybos atstovui nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti Jūsų 
mašinos techninę priežiūrą.

Biure. Laukuose. Kur tik norite.

Dabar yra visiškai naujas būdas užsiimti verslu: „JDLink“.

Išlaisvinkite savo verslą

„John Deere FarmSight“
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Automatinio vairavimo sistemos yra sudėtinė „John Deere 
FarmSight“ dalis. Jos skirtos mašinų darbui optimizuoti 
sumažinant persidengimų ir praleidimų skaičių, kai atliekami 
tikslumo reikalaujantys darbai, pvz., sėjama ir purškiama. 
Jos taip pat nustato tikslią mašinos ir padargo padėtį lauke 
derlingumo žemėlapiams sudaryti ir tiksliai valdo sąnaudas. 
Tokios naujovės kaip naujasis mašinų radijo ryšys automatinio 
vairavimo sistemoms suteikia naujų galimybių. Pvz., naudojant 
„Machine Sync“ pagerėja derliaus nuėmimo logistika, nes 
traktoriuose galima nuotoliniu būdu stebėti, kiek grūdų yra 
kombainų bunkeriuose, o kombainuose – valdyti traktorius 
iškraunant derlių.

Visos sistemos integruotos taip, kad sklandžiai veiktų su 
paprastai įdiegiamomis technologijomis. Patys gaminame 
techniką ir patys kuriame programinę įrangą bei belaidžio 
ryšio priemones. Tada Jūsų „John Deere“ įgaliotas atstovas 
suteikia šią unikalią galimybę Jums.

„John Deere FarmSight“ strategija apima belaidžio ryšio 
technologiją ir pažangius preciziško ūkininkavimo sprendimus. 
Taigi įranga, savininkai, operatoriai ir įgaliotieji atstovai 
sudaro vieną tinklą. Taip užtikrinamas didesnis našumas ir 
geresnis ūkio procesų valdymas. Siūlome palaikymą toliau 
nurodytose srityse.

   Ilgesnis naudojimo laikas 
Atliekant nuotolinę mašinų diagnostiką 
ir techninę priežiūrą sumažėja išteklių 
eikvojimas, nes nebereikia vykti į remonto 
dirbtuves, padidėja pataisymo iš pirmo 
karto galimybė ir maksimaliai pailgėja 
naudojimo laikas lauke.

   Našumas 
Optimizuojamas variklio našumas, mašinos 
naudojimas ir degalų sąnaudos, kad 
kiekviena mašina dirbtų geriausiai.

   Logistika 
Padidinamas didesnių parkų efektyvumas, 
sumažinant neproduktyvių prastovų skaičių.

   Agronomija 
Palaikomi geresni verslo sprendimai, nes 
pateikiama aiški informacija apie sąnaudas 
ir rezultatus, kad padidėtų pelningumas.

LOGISTIKA

NAŠUMAS

„John Deere FarmSight“ –  
įžvalgos, padedančios gauti pelno
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ILGESNIS 
NAUDOJIMO LAIKAS

NAŠUMAS

AGRONOMIJA
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Sprendimai, kurie auga su Jūsų verslu

„JDLink“ telematikos sprendimai suteikia galimybę sekti visas savo 
mašinas ir jų naudojimą tiesiai iš savo biuro ar bet kurios kitos 
vietos, kur yra interneto ryšys. Duomenis galite peržiūrėti  
www.myjohndeere.com.

Specifiniams Jūsų poreikiams patenkinti „JDLink“ informaciją 
apie Jūsų techniką teikia dviem lygmenimis – „JDLink Select“ ir 
„JDLink Ultimate“. 

„JDLink Select“ – tai puikus įvadas į telematiką. Su šia pirmine 
paslauga gaunate bet kokios markės ir modelio mašinos buvimo vietą 
žemėlapyje.

„JDLink Ultimate“ suteikia galimybę naudotis ekologiškos 
technologijos privalumais. Sistema įsijungia į CAN (angl. „Controller 
Area Network“) tinklą ir, be „JDLink Select“ duomenų, pateikia 
bendruosius „John Deere“ technikos duomenis.

Be to, „JDLink“ naudoja pagrindinę infrastruktūrą, kad būtų 
išnaudojama daugybė nuotolinio palaikymo galimybių. Svarbiausia yra 
nuotolinė prieiga prie „John Deere“ ekrano – tai įrankis, kuris suteikia 
galimybę nuotoliniu būdu stebėti ekraną „GreenStar 3 2630“ mašinai 
dirbant laukuose. Tai nauja nuotolinio palaikymo era, pavyzdžiui, galite 
greitai padėti savo operatoriams reguliuoti mašinos nustatymus ir 
nepakenkti ilgesniam darbo laikui.

Jūsų atstovas „JDLink“ infrastruktūrą gali naudoti papildomoms 
paslaugoms, tokioms kaip „Service ADVISOR Remote“, teikti. 
Tai įrankis, leidžiantis prekybos atstovo techninės priežiūros skyriaus 
inžinieriui nuotoliniu būdu pasiekti mašinos diagnostinę sistemą ir 
užtikrinti, kad technikos našumas būtų geriausias.

„Dabar galiu daug efektyviau valdyti savo žemės 
ūkio techniką. Tai našesnis būdas naudoti mašinas ir 
geresnė techninė priežiūra.“

„JDLink Ultimate“

Efektyvi degalų sąnaudų ir eksploatacinių 
savybių optimizavimo priemonė. „JDLink 
Ultimate“ prisijungia prie mašinos „CAN Bus“ 
sistemos ir suteikia prieigą prie visų svarbiausių 
mašinos eksploatacinių duomenų ir diagnostikos 
trikčių kodų. Galite analizuoti mašinos 
naudojimo efektyvumą, darbo krūvius ir atlikti 
nuodugnią degalų sąnaudų analizę.

■  Degalų sąnaudų stebėsena.
■  Gerina mašinos naudojimo efektyvumą.
■  Teikia vertingos diagnostinės informacijos.

„Degalų sąnaudos labai sumažėjo. Vien dėl to 
verta įsigyti „JDLink“ sistemą.“

„JDLink“ apžvalga 

„JDLink Select“

Pirminio lygio nuotolinio mašinos stebėjimo 
priemonė „JDLink Select“ suteikia buvimo vietos 
duomenis. Tai išties naudinga dirbant su įvairia 
technika, kai mašinos logistikos optimizavimas gali 
labai pakeisti bendrą užduočių vykdymo našumą 
ir greitį.

■  Virtualios atskirų mašinų darbo ribos.
■  Stebėkite mašinos darbo valandas.
■  Planuokite priežiūros darbus.
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„JDLink 
Select“

„JDLink 
Ultimate“

Mašinos buvimo vieta ✓ ✓

Virtualios atskirų mašinų darbo ribos ✓ ✓

Mašinos darbo valandų stebėsena ✓ ✓

Techninės priežiūros darbų planavimas ✓ ✓

Degalų sąnaudų stebėsena – ✓

Gerina mašinos naudojimo efektyvumą. – ✓

Teikia vertingos diagnostinės 
informacijos.

– ✓

Mašinos nustatymai – –

Mašinos produktyvumo duomenys – –

„Service ADVISOR Remote“ Yra Yra

Nuotolinė prieiga prie „John Deere“ ekrano Yra Yra

Nuotolinė prieiga prie „John Deere“ ekrano

„JDLink“ išplečia visų mašinų, kuriose įrengtas 
„GreenStar 3 2630“ ekranas, nuotolinės prieigos 
galimybes. Naudodami „JDLink“ infrastruktūrą ir 
nuotolinę prieigą prie „John Deere“ ekrano, ūkininkai 
ir prekybos atstovai nuotoliniu būdu gali padėti 
operatoriams paruošti darbui mašiną, reguliuoti 
mašinos nustatymus ir veikimą, tarsi patys būtų 
kabinoje. Tai reiškia: greitesnę techninę priežiūrą ir 
ilgesnį mašinos darbo laiką.

■  AMS nustatymai (pvz., valdymas, dokumentacija).
■  Mašinos našumo duomenys ir nustatymai.
■  ISOBUS padargai.

„Service ADVISOR Remote“

Leiskite prekybos atstovui naudotis Jūsų „JDLink“ 
infrastruktūra atliekant nuotolinę diagnostiką. 
Sutaupysite laiko, nes nereikės skambinti, 
maksimaliai padidės pataisymo iš pirmo karto 
galimybė, o technika dirbs ilgiau.

■  Sumažėja technikų iškvietimų skaičius.
■  Pailgėja mašinos darbo laikas.
■  Greičiau nustatomos galimos problemos.

„Dabar galiu būti tikras, kad mano technika ir 
operatoriai visada dirbs didžiausiu našumu.“

„Mano verslo sritis – žemės ūkis, o ne techninė 
priežiūra. Su „Service ADVISOR Remote“ sistema 
galiu visus periodinius techninės priežiūros darbus 
patikėti atstovui.“

„JDLink“
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„JDLink Select“.  
Teikia mašinų buvimo vietų duomenis.

„JDLink Select“ padeda optimizuoti mašinos logistiką. 
Detaliame spalvotame „Google“ žemėlapyje rodoma tiksli 
kiekvienos mašinos buvimo vieta. Kai kitą kartą turėsite 
siųsti traktorių ar derliaus nuėmimo mašiną pas klientą, 
vairuotojams galėsite duoti aiškesnius nurodymus ir viską 
daug tiksliau suplanuoti.

Jei tam pačiam klientui reikia siųsti keletą mašinų, galite 
patikrinti, kurios mašinos yra arčiausiai. Taip pat galite 
patikrinti kur ir kaip ilgai mašinos buvo išvažiavusios iš ūkio 
nuo pat ryto.

Taip pat galite apibrėžti geografines kiekvienos mašinos darbo 
ribas. Jei kas nors mėgintų pavogti mašiną, į savo mobilųjį 
telefoną gausite pranešimą, jis taip pat bus rodomas interneto 
svetainėje. Svetainėje taip pat reguliariai fiksuojama mašinų 
buvimo vieta, todėl galite tiksliai matyti, kuria kryptimi ji juda.

O jei kas nors mėgintų „pasiskolinti“ mašiną savais 
tikslais, iškart būsite apie tai informuoti. Visa tai įmanoma su 
tikslia „JDLink Select“ darbo valandų apžvalga.

„JDLink Select“
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„Dabar, kai bet kuriuo metu galiu suži-
noti, kur yra mano mašinos, galiu daug 
efektyviau valdyti savo žemės ūkio tech-
niką, nei buvau įpratęs. Prieš įsigydamas 
„JDLink Select“ nuolat turėjau palai-
kyti ryšį telefonu su savo vairuotojais, 
o dabar skambinu jiems tik tuomet, kai 
noriu, kad jie ką nors padarytų, o ne tam, 
kad sužinočiau, kur jie yra.

Nuimant derlių gali būti tikrai sudėtinga 
efektyviai paskirstyti transportavimo 
priekabas. Žinodamas, kur jos yra, galiu 
užtikrinti nepertraukiamą savo derliaus 
nuėmimo mašinų darbą. Sudėjus visas 
sutaupytas minutes, per dieną susidaro 
gana nemažai laiko. Tai reiškia, kad 
galime greičiau nusiųsti savo mašinas 
atlikti kitą darbą, o esant sunkiai pro-
gnozuojamam orui tos minutės suteikia 
daugiau lankstumo planuojant darbus.

Taip pat galiu nustatyti virtualias ats-
kirų mašinų darbo ribas. Tai naudinga, 
kai derlių reikia nuimti toli nuo ūkio 
ir palikti techniką per naktį be jokios 
apsaugos. Jei mašina pajudėtų iš api-
brėžto ploto, aš nedelsiant gaučiau 
žinutę apie tai.“
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„JDLink Ultimate“.  
Daugiau jokių spėliojimų mažinant degalų sąnaudas.

„JDLink Ultimate“ suteikia svarbios informacijos apie degalų 
sąnaudas, kad tiksliai žinotumėte, ar degalai naudojami 
ekonomiškai, ir galėtumėte imtis atitinkamų veiksmų.

Pavyzdžiui, galite sužinoti, kiek laiko sugaištama atliekant 
skirtingus darbus, ir sumažinti nenašaus variklio naudojimo 
valandų skaičių, pavyzdžiui, variklio veikimą tuščiąja eiga, 
kai be reikalo deginami degalai ir naudojama technika. 
Norėdami pagerinti darbo efektyvumą, galite atlikti variklio 
apkrovos analizę ir įvertinti, kaip naudojama technika. Be to, 
galite nustatyti įspėjimus, jeigu atskiros mašinos viršija 
tam tikrą degalų sąnaudų lygį, baigiasi jų degalai ar darbas 
atliekamas ne taip sparčiai, kaip tikėjotės.

Derliaus nuėmimo nustatymai, skirti kombainams, 
suteikia informaciją apie variklio darbo valandas ir kombaino 
pjaunamosios darbo valandas. Gausite informacijos, 
reikalingos norint perprasti technikos veikimo logistiką, 
pavyzdžiui, kiek laiko užtrunka iškrauti arba apsisukti lauko 
pakraščiuose, žinosite, kiek laiko kombainas stovėjo pilnas, 
kol buvo iškrautas. 

Tiesiai prieš save matant visus duomenis, nebereikės ilgai 
diskutuoti, kokius nustatymus rinktis. Su „JDLink Ultimate“ 
nebereikės spėlioti, kaip sutaupyti degalų.

„JDLink Ultimate“
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„Anksčiau vedžiau degalų sąnaudų, t. y. 
technikos darbo valandų ir sunaudotų 
degalų kiekio, registracijos žurnalą. 
Deja, tai nesuteikė man informacijos, 
ar degalai buvo naudojami ekonomiškai.

Kaip pavyzdį paimkite automobilį. Galite 
pasirinkti didesnį greitį ir kelionės tikslą 
pasiekti greičiau. Degalų sąnaudos 
bus didesnės, tačiau nuvykę turėsite 
daugiau laiko. Arba galite važiuoti lėtai, 
taupyti degalus, tačiau sugaišti daugiau 
laiko. Jei laukia svarbus susitikimas, 
neabejoju ir pasirenku didesnį greitį, 
nes papildomas laikas man svarbesnis 
už degalų kainą.

„JDLink Ultimate“ suteikia man 
informacijos, kurios man iš tiesų 
reikia priimant sprendimus dėl degalų 
sąnaudų. Sureguliavęs degalų sąnaudas 
ir naudodamas konkrečiam darbui 
pritaikytus tam tikrus padargų derinius, 
sutaupiau degalų, o darbas atliekamas 
greičiau.“
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„JDLink Ultimate“ suteikia visą reikalingą informaciją, kad galėtumėte padidinti 
derliaus nuėmimo našumą. 

Derliaus nuėmimo sezonas visuomet įtemptas. Laikas įgauna aukso vertę. 
Derlius ypač svarbus siekiant ilgalaikio pelningumo. Todėl norite būti tikri, 
kad visos mašinos veikia visu pajėgumu.

„JDLink Ultimate“ išplečia „JDLink“ tinklą, dabar jį galima naudoti „John Deere“ 
kombainuose ir pašarų ruošimo mašinose. Suteikta išsami informacija apie 
kombainų būklę ir savaeiges pašarų ruošimo mašinas leidžia perprasti veikimo 
logistiką, pavyzdžiui, kiek laiko užtrunka iškrauti kombainą arba per kiek laiko 
kombainas apsisuka lauko pakraštyje? Dar svarbiau: kiek laiko kombainų grūdų 
bunkeriai stovi neiškrauti? Šių mašinos naudojimo parametrų stebėjimas ir 
analizavimas leis efektyviau nuimti derlių ir pagerinti jų praktinį našumą.

Be to, galite peržiūrėti tam tikrus savo kombainų ir pašarų ruošimo mašinų 
nustatymus , kad žinotumėte, kaip operatorius juos nustatė.

„JDLink Ultimate“.  
Optimizuokite derliaus nuėmimo logistiką.
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„Derliaus nuėmimo metu tik vienas dalykas mane 
erzina labiau nei lietus – neiškrautas kombaino 
bunkeris. Laikas yra aukso vertės, o investavus į didelio 
našumo mašinas norisi, kad jos visada dirbtų.

Paprastai mano laukuose dirba keli kombainai ir viena 
priekaba. Naudodamas „JDLink Ultimate“ išsiaiškinau, 
kad paskutinę savaitę vienas iš mano kombainų 
10 procentų laiko veikė tuščiąja eiga, o jo grūdų 
bunkeris buvo pilnas. Tai ne tik prideda papildomų 
darbo valandų, bet ir padidina bendrą mašinos kainą.

Kadangi dabar pateikiami išsamūs derliaus nuėmimo 
mašinų našumo duomenys, „JDLink Ultimate“ 
suteikia man visą reikalingą informaciją, kad galėčiau 
optimizuoti visos savo technikos logistiką. Išnagrinėjęs 
turimą informaciją nusprendžiau naudoti papildomą 
priekabą, kad būčiau tikras, jog visos mano mašinos 
dirba visu pajėgumu.“

„JDLink“
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Nuotolinė prieiga per „JDLink“ išplečia „GreenStar 2630“ galimybes

Nesvarbu, kokias užduotis atliekate, darbo sėkmė priklauso to, ar operatoriai 
žino, kaip optimaliai valdyti techniką. Kas nutinka, jei prireikia greito patarimo? 
Pvz., kaip pagal dabartines lauko sąlygas sureguliuoti kombaino nustatymus 
arba kaip nustatyti automatinį traktoriaus vairavimą? Paprastai Jūs arba 
produkto specialistas, dirbantis „John Deere“ atstovybėje, važiuotų į lauką ir 
padėtų operatoriui. Tačiau tai ne tik užima daug laiko, bet ir labai sutrumpina 
mašinos darbo laiką. 

„John Deere“ nuotolinė prieiga prie ekrano užtikrina, kad toks laiko eikvojimas 
jau praeityje! Naudodami „JDLink“ infrastruktūrą Jūs arba įgaliotas 
„John Deere“ atstovas gali prisijungti prie „GreenStar 2630“ ekrano kabinoje.

Tai reiškia, kad galėsite bet kada patarti operatoriui, ką pakeisti, kad padidėtų 
našumas ir pelningumas. Naudodami „John Deere“ nuotolinę prieigą prie 
ekrano optimizuosite traktorių darbą, kombainus, pašarų ruošimo mašinas ir 
purkštuvus, taip pat pailginsite mašinos darbą be prastovų.

Operatoriai bus tikri, kad mašinos nustatytos taip, jog veiktų visu pajėgumu, 
o galimi preciziško ūkininkavimo sprendimai pakels produktyvumo lygį.  
O tai gera žinia ir Jums.

Nuotolinė prieiga per 
„JDLink“ buvo apdovanota 
sidabriniu medaliu parodoje 
SIMA 2013.
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„John Deere“ nuotolinė prieiga prie 
ekrano pakeitė mano darbą. Sezono piko 
metu samdau sezoninių operatorių, kad 
būčiau tikras, jog visi darbai bus atlikti 
laiku. Tačiau ne visi yra gerai susipažinę 
su ūkyje naudojama įranga. Dieną 
dažnai sulaukiu skambučių iš operatorių, 
kuriems sunkiai sekasi pasirinkti 
geriausius mašinos nustatymus, kartais 
operatoriai nežino, kaip pradėti dirbti su 
tiksliojo ūkininkavimo sprendimais. 

Dabar su „John Deere“ nuotoline prieiga 
prie ekrano „John Deere“ atstovas 
suteikia visiškai naujo lygio aptarnavimą, 
lyg iš tikro būtų kabinoje. Jei mano 
operatoriai turi klausimų dėl mašinos 
veikimo, jie gali paskambinti šį reikalą 
išmanančiam ekspertui į atstovybę, jis 
prisijungs prie kabinoje esančio ekrano 
„GreenStar 2630“ ir paaiškins, kaip 
meniu pasirinkti tinkamus nustatymus. 

„John Deere“ nuotolinė prieiga prie 
ekrano man reiškia greitesnį aptarnavimą 
ir ilgesnį mašinos darbą be prastovų.“

„JDLink“
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„Service ADVISOR Remote“.  
Jūsų asmeninis virtualusis technikas.

„Service ADVISOR Remote“ yra papildoma funkcija 
„Service ADVISOR“ – „John Deere“ prekybos atstovų 
naudojama priemonė mašinų diagnostikai atlikti bei 
nustatymų ir programinės įrangos naujiniams įdiegti. 
Dabar prekybos atstovas gali nuotoliniu būdu prisijungti prie 
mašinos diagnostikos sistemos per „JDLink“ infrastruktūrą ir 
taip užtikrinti optimalų technikos darbą. Tai tarsi asmeninis 
techninis darbuotojas, keliaujantis visur, kur važiuoja mašina.

„Service ADVISOR Remote“ taupo Jūsų laiką, nes prekybos 
atstovui nebereikia važiuoti į vietą ir atlikti diagnostikos, 
o vėliau dar kartą atvažiuoti su reikiamomis detalėmis. 
Užuot tai darę, jie gali nuotoliniu būdu nustatyti problemas ir 
atvežti reikiamas dalis – visa tai vos vieną kartą apsilankius. 
Jei pasitaiko gedimas su pertrūkiais, galima nustatyti ribines 
vertes, kurių viršijimas būtų automatiškai registruojamas. 
Įrašų analizė padės atstovui greičiau rasti tinkamą sprendimą.

„Service ADVISOR Remote“
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Tipas Mašina Aprašas Data Patvirtinimas

6150R_1 Oro filtras 8/08/11 Patvirtinimas

Įspėjimai stebimi www.jdlink.com

„Vieną rytą sulaukiau skambučio iš savo prekybos 
atstovo. Jis paklausė, ar neprieštaraučiau, jei jis 
atvyktų pakeisti mano 6R oro filtrą. Prekybos 
atstovas informavo, kad filtras užsikimšęs ir, 
toliau taip dirbant, variklis gali perkaisti.

Praeitą savaitę vyko intensyvūs žemės dirbimo 
darbai, o dirva buvo gana sausa. Tikriausiai į 
filtrą pateko daug purvo. Net nenumaniau, kad 
filtrą reikėtų pakeisti ir, jei ne „Service ADVISOR 
Remote“, būčiau apie tai sužinojęs per vėlai.

Man tai tikrai prasminga. Mano verslo sritis – 
žemės ūkis, o ne techninė priežiūra. Dabar man 
tuo nereikia rūpintis. Man nebereikia planuoti, 
kada atlikti techninės priežiūros darbus, ar rūpintis 
optimaliu technikos darbu. Dabar viskuo rūpinasi 
mano prekybos atstovas: įspėja apie reikiamus 
atlikti techninės priežiūros darbus bei užtikrina, 
kad mano technika visada veiktų nepriekaištingai.“
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„JDLink“ Jūsų kišenėje

Su mūsų „Apple“ ir „Android“ telefonams skirta programėle 
visos svarbiausios „JDLink“ funkcijos Jūsų kišenėje.

■  Vietos informacija leidžia nustatyti tikslią atskirų 
mašinų buvimo vietą. Taigi galite tiksliai valdyti savo 
technikos logistiką ir net gauti kelio nurodymus pagal 
„Google“ žemėlapius.

■  Galima nustatyti įspėjimus, kurie informuotų apie svarbius 
pokyčius arba apie tai, kad pasiekta kritinė degalų riba ar 
laukuose praleistų valandų skaičius.

Be to, programa nemokama. Tiesiog atsisiųskite ją iš 
taikomųjų programų parduotuvės tiesiai į savo išmanųjį 
telefoną arba planšetę. O jei dar nežinote, kas yra „JDLink“, 
programėlė siūlo demonstracinę versiją, kad galėtumėte 
susipažinti su „JDLink“ galimybėmis ir išnaudoti šio išmaniojo 
įrankio teikiamus privalumus. Kodėl neišmėginus jau šiandien?

„JDLink“ programėlė
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„Derliaus nuėmimo metu dažnai mane pamatysite 
prie kombaino vairo, nes dieną ir naktį reikalingas 
kiekvienas operatorius. Iki šiol, nesant biure, buvo 
sunku stebėti, kas vyksta su kita technika. Kasdien 
valandų valandas praleisdavau kalbėdamas telefonu.

„JDLink“ programėlė, skirta išmaniesiems telefonams 
ir planšetėms, pakeitė situaciją. Dabar tiesiai iš 
kombaino kabinos, tarsi tai būtų mano biuras, galiu 
patikrinti, kur yra visa mano technika. Taip pat galiu 
stebėti degalų lygį, o tai reiškia, kad galiu daug 
lanksčiau valdyti kiekvienos mašinos logistiką ir 
išvengti brangių prastovų.

Su šia programėle man nebereikia sustoti papildyti 
degalų atsargų. Be to, nekankinu savo darbuotojų 
nuolatiniais telefono skambučiais. Dar daugiau: su ja 
taip pat smagu dirbti!”



Naujas ūkininkavimo būdas
Palydovinė navigacija, internetas, mobilusis ryšys ir 
taikomosios programos keičia mūsų gyvenimus. Dabar galime 
daryti tai, kas anksčiau atrodė neįmanoma.

„John Deere“ siūlo šias naujoves ūkiams ir nustato 
naujas veiklos kryptis ateičiai. Beveik prieš 15 metų pirmieji 
pristatėme palydovines navigacijos sistemas, o dabar 
tęsiame savo naujovių seriją ir pristatome tokius belaidės 
technologijos spendimus kaip „JDLink“. 

„John Deere“ sprendimai nėra skirti vien tik „John Deere“ 
technikos naudotojams. Suprantame, kad daugybė ūkininkų, 
naudojančių skirtingų gamintojų techniką, taip pat nori 
pasinaudoti mūsų unikalios technologijos teikiamais 
privalumais. Štai kodėl „JDLink Select“ sukūrėme kaip 
universalų sprendimą, visų markių ir modelių technikai 
tinkamą automatinio vairavimo sistemą „AutoTrac“.

Turimas integruotos belaidės technologijos ir preciziško 
ūkininkavimo sprendimų asortimentas „John Deere“ atstovui 
ateityje leis pasiūlyti dar daugiau naujoviškesnių gaminių ir 
paslaugų.

Pristatome naują ūkininkavimo būdą.
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JohnDeere.com

Pasinaudokite ypatingais John Deere Financial fi nansavimo pasiūlymais.
John Deere Financial – platus finansavimo pasiūlymų spektras. Kreipkitės į oficialų John Deere atstovą  
šiandien ir sužinokite apie Jūsų poreikius atitinkančius finansavimo pasiūlymus.

Ši informacija surinkta platinti po visą pasaulį. Nors yra pateikiama bendra informacija, paveikslėliai ir apibūdinimai, kai kurios iliustracijos ir tekstai 
gali būti susiję su finansais, kreditais, draudimais ir produktais, kurie gali būti neprieinami kai kuriuose regionuose. Norėdami gauti išsamesnės 
informacijos, kreipkitės į jūsų vietinį atstovą. Kompanija „John Deere“ pasilieka teisę keisti šiame vadove aprašytas produktų specifika ci jas ir dizainą, 
be išankstinio perspėjimo. 

UAB „DOJUS agro“
Prekybos ir aptarnavimo centras

Juodonių k., Babtų sen., LT-54336 Kauno r.
Tel. 8-37 750 260, faks. 8-37 750 261

www.dojusagro.lt              www.JohnDeere.lt       
info@dojusagro.lt


