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Trelleborg ConnecTire.
Klaar voor

Machine Learning en Big Data-beheer vormen samen het fundament van Smart Farming.
Dit gaat verder dan de primaire productie van gewassen; het beïnvloedt de gehele 
voedselproductieleveringsketen en non-food landbouwsectoren, waaronder de productie van 
biobrandstoffen en andere duurzame energiebronnen.
Big Data biedt voorspellende inzichten in landbouwwerkzaamheden, stuurt real-time beslissingen aan 
en herontwerpt processen voor nieuwe bedrijfsmodellen. In de komende tien jaar zullen Big Data-beheer 
en Machine Learning steeds verder de productiviteit helpen verhogen, terwijl ze de totale ecologische 
voetafdruk van landbouwwerkzaamheden verlagen.
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Trelleborg ConnecTire.
Klaar voor

Boeren worden dagelijks geconfronteerd 
met inefficiënties in het bebouwen, planten, 
oogsten, sproeien, mesten en waterbeheer, met 
aanzienlijke productieverliezen als gevolg.
Smart Farming kan helpen om deze uitdagingen
voor de productiviteit het hoofd te bieden. 
Met behulp van de juiste hulpbronnen, op het 
juiste moment en op de juiste plaats kan Smart 
Farming een uitkomst bieden.
Na het innovatieve VIP-systeem zet Trelleborg 
zijn reis voort in de richting van het digitaliseren 
van onze oplossingen, met de introductie van de 

nieuwe ConnecTire - het intelligente wiel dat Smart 
Farming stimuleert. ConnecTire bevat een volledige 
wielbewakingsfunctie, die inefficiëntie als gevolg 
van het slippen van de wielen helpt te voorkomen, 
terwijl tegelijk volledige connectiviteit met het 
mainframe van uw landbouwbedrijf gegarandeerd is.

Kies Trelleborg ConnecTire voor uw machine en 
breng uw landbouwbedrijf vooruit.
Trelleborg, innovatie voor duurzame landbouw.

Bekijk de video op TrelleborgAgri om meer te
ontdekken over de slimme oplossingen van Trelleborg.

Youtube.com/TrelleborgAgri 

BIG
DATA

SENSOR-
TECHNOLOGIE

PRECISIE-
LANDBOUW

MACHINE 
LEARNING

Smart Farming



Batterij

4

De hoofdeenheid en de externe eenheid van 
ConnecTire meten continu de bandenspanning 
en temperatuur, en delen deze gegevens met 
zowel het mainframe van het landbouwbedrijf 
als de tractor, via draadloze en Bluetooth-

zenders. Tegelijk voorkomt een tweetal 
sensoren op elk wiel slipgevaar tussen band en 
velg, en geven ze onmiddellijke waarschuwingen 
aan de digitale interfaces.

Belangrijkste onderdelen
van ConnecTire

Externe eenheid

Hoofdeenheid

Bluetooth

Bluetooth

Antenne

Antenne

GPS-systeemDruksensor Temperatuur-
sensor

Processor

Processor

Slipsensor

Batterij

Slipsensor



5

Trelleborg ConnecTire is de eerste band 
die dergelijke informatie kan verzenden 
en deze real-time kan uitwisselen met 
on-board systemen en het mainframe van 
een bedrijf, zodat het Big Data-plaatje van de 
precisielandbouw compleet wordt.
Trelleborg ConnecTire biedt volledige 

connectiviteit tussen de grond, de band, 
de machine en de boer, door u te helpen 
om bodemverdichting tot een minimum te 
beperken zonder risico op slippen op de velgen, 
waardoor de veiligheid gewaarborgd is en uw 
investeringen beschermd worden.

Terwijl de nieuwe generatie machines steeds 
meer vermogen en koppel leveren, moeten 
banden intelligent werken en zorgen voor 
de juiste bandenspanning, zowel op het 
veld als op de weg. Op het veld moet de 
bandenspanning zo laag mogelijk zijn zonder 
dat de veiligheid of efficiëntie in gevaar komen, 
en zonder dat het risico op slip tussen de 
band en de velg toeneemt. Er zijn echter 
allerlei variabelen die van invloed zijn op het 

bepalen van de optimale bandenspanning, 
zoals de bodemomstandigheden, vochtigheid, 
temperatuur, type werkzaamheden, machine- 
en bandenconfiguratie. Eén of meerdere van 
deze factoren kunnen samen het gedrag van de 
rand op de velg veranderen, waardoor mogelijk 
slipgevaar ontstaat.
ConnecTire geeft u de controle door een 
vroegtijdige waarschuwing voor slipgevaar te 
geven, waardoor u maatregelen kunt nemen.

Intelligente complete
wieloplossing

Geen slipgevaar tussen
band en velg

Slipgevaar
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Precisielandbouw met
volledige connectiviteit

De interface van de ConnecTire App geeft 
u real-time informatie en onmiddellijke 
waarschuwingen over de bandenprestaties.
Wanneer u volledige connectiviteit activeert, 
bepaalt de ingebouwde GPS-functie de actuele 
positie van de tractor, wat helpt personeel dat 
alleen werkt te beschermen en zelfs om de 
banden en de machine te beschermen tegen 
diefstal. Daarnaast kunt u met behulp van 

precisielandbouwsoftware het aantal keren dat 
een machine over elke vierkante centimeter 
van uw land gaat bijhouden; dit helpt om 
verdichting van de grond en erosie zoveel 
mogelijk te beperken. Door het aantal keren dat 
de machine over het land gaat waar mogelijk 
te verminderen, helpt u de bodem om snel zijn 
vruchtbaarheid en opbrengstpotentieel terug te 
krijgen.

EFFECTIEF ANTIDIEFSTALSYSTEEM

Doordat hij binnenin het wiel 
geplaatst is, is de ingebouwde 
GPS-functie van ConnecTire een 
effectievere antidiefstaloptie dan 
de voorgeïnstalleerde GPS van een 
tractor. De moeilijke toegang tot het 
apparaat vormt een extra beveiliging.
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Meer produceren met minder.
Op een intelligente manier

Het intelligent produceren van meer gewassen 
tegen lagere bedrijfskosten is niet langer genoeg. 
De landbouw van de toekomst vraagt om 
intelligent gebruik van technologie, dat boeren in 
staat stelt om meer de produceren met minder, 
terwijl ons belangrijkste bedrijfsmiddel, de Aarde, 
beschermd wordt. 
In deze context opent de ontwikkeling van slimme, 
verbonden wielen nieuwe perspectieven voor zowel 

de landbouw als voor Trelleborg.
Het verruimt onze blik en voedt onze passie voor 
duurzame landbouw. 
Trelleborg streeft ernaar om voorop te lopen in 
deze ontwikkeling; en boeren te helpen om meer 
te produceren met minder. Op een intelligente 
manier. 
VIP en ConnecTire bepalen de koers.
Voor de landbouw, voor boeren. Voor Trelleborg.



Trelleborg Wheel Systems Benelux
Brugse Steenweg 7, B-9940 Evergem, Belgium

Tél : +32 (0)9 257 22 60 – E-mail : info.agrobnl@trelleborg.com
www.trelleborg.com/wheels/nl – www.trelleborg.com/wheels/be

Trelleborg is wereldleider in geavanceerde polymeeroplossingen die 
cruciale toepassingen in veeleisende omgevingen afdichten, dempen 
en beschermen. Onze innovatieve hoogwaardige oplossingen verhogen 
de prestaties van klanten op duurzame wijze. De Trelleborg groep is 
werelwijd in ruim 40 landen aanwezig.

WWW.TRELLEBORG.COM/WHEELS
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facebook.com/TrelleborgAgri
twitter.com/TrelleborgAgri

youtube.com/TrelleborgAgri
flickr.com/TrelleborgAgri

linkedin.com
instagram.com/TrelleborgAgri


