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DAMMANN Terminal 
Basic 
Terminal ten jest idealny do wejścia w ISOBUS. 
Z aplikacji ISOBUS UT (Uniwersalny Terminal) 
odpowiada jednostce ISOBUSNorm. Dammann 
Terminal BASIC oferuje niskie koszty zakupu i 
wiele opcjonalnych rozszerzeń.

Standardowe funkcje wyświetlacza, 
rozdzielczość VGA 5,7“ 640 x 480 pikseli, 
32-bitowy procesor z 4oo MHz, 64 MB RAM i 
pamięć USB.

Możliwość rozbudowy o modem GSM i 
podłączenie kamery.

DAMMANN Terminal MC1 
Ten Terminal ISOBUS spełnia najwyższe 
oczekiwania precyzyjnego rolnictwa. Jego 
10.4“ wyświetlacz pozwala dostrzec wszystkie 
szczegóły za jednym 
spojrzeniem. Jest 
on standardowo 
wyposażony w 
aplikację ISOBUS - 
UT i ISOBUS - TC  
(TASK-Control) jak 
również zarządzanie 
zamówieniami i 
aplikacje map w 
formacie ISO-XML są 
możliwe

W y p o s a ż e n i e 
standardowe: 

Wyświetlacz  10,4 
„, Rozdzielczość 
wyświetlacza VGA 
640 x 480 pikseli, 
procesor 32-bitowy 
z 4OO MHz, 64 MB 
RAM i pamięcią USB

Od 2003 ISOBUS w Dammann‘ie 
Szybko zdaliśmy sobie sprawę z możliwości jakie daje nam system ISOBUS i od początku 
stawialiśmy na ISOBUS. Działanie naszych opryskiwaczy charakteryzowała jeszcze łatwiejsze 
i bardziej komfortowa obsługa, dalej widzieliśmy wiele udogodnień ułatwiających pracę, jakie 
przynosił ze sobą ten system. Wiele aplikacji ISOBUS i sprzętu ISOBUS, który dzisiaj każdy zna, 
zostały stworzone w Domu Dammann, jak Vario-Select lub  MC1 ISOBUS terminal z wskaźnikiem 
ciśnienia.  Dziś stawiamy coraz większe wymagania dotyczące tego systemu i rozwijamy się razem 
z naszym dostawcą elektroniki, rozbudowując system w więcej możliwości.
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HD 12 pad

Wszystkie informacje w skrócie - do 5 aplikacji w tym samym czasie
HD 12 pad  jest terminalem ISOBUS najnowszej generacji - o wyjątkowej elastyczności i 
wszechstronność oraz przyjazny w obsłudze.Urządzenie jest zgodne ze standardem ISOBUS.

HD 12 pad może być stosowany w pozycji pionowej jak i w poziomej, spełniając wszystkie 
wymagania użytkownika. Kożystając z różnych szablonów można wyświetlić do 5 różnych aplikacji 
precyzyjnego rolnictwa i komputerów roboczych na raz.Takich możliwości nie oferuje obecnie żaden 
inny Terminal! 

HD 12 pad jest pierwszym na rynku terminalem z kolorowym podwójnym ekranem dotykowym. 
Folia dotykowa ekranu jest chroniona przez szklaną szybę, dzięki czemu ekran jest przygotowany 
do pracy w trudnych warunkach. Na terminalu dostępne jest również oprogramowanie w koncepcji 
APP & GO.

Oprócz sterowania maszyną (ISOBUS-UT) i przetwarzania zamówień ISOBUS  (ISOBUS-TC)   
HD 12 pad jest standardowo wyposażony w modem GSM, tak aby wszystkie Terminale i dane 
maszyny mogły być wysyłane bezpośrednio do portalu farmpilot.  Dzięki  koncepcji APP i GO , 
HD 12 pad może być rozwijany o nowe funkcje.  Obok jazdy równoległej (TRACK-Leader) i 
automatycznego kierowania (TRACK-Leader Top), oferuje HD 12 pad również możliwość kontroli 
sekcji sterowanych GPS (SECTION-Control).  Ale również poprzez szeroką gamę akcesoriów, takich 
jak kamery, S-BOX, LIGHTBAR lub joystick ułatwia życie użytkownika.  Wszystkie Terminale są 
wyposażone w zintegrowany Ciągniki ECU (TECU).  Jest to gwarantowane nawet przy ciągnikach 
bez ISOBUS, tak że informacje, takie jak prędkość pojazdu, obroty WOM, miejsce pracy i kierunek 
jazdy maszyny są dostępne.  Dane te są niezbędne dzisiaj, dla aplikacji rolnictwa precyzyjnego i 
są wymagane. Wyposażenie standardowe: 12.1 „ wyświetlacz pojemnościowy dotykowy podwójny, 
rozdzielczość XGA, 1024 x 768 pikseli, 32 bitowy procesor z 600MHz, 256 MB pamięci SDRAM, 
modem GSM, 2x porty kamer i Ethernet.
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APP & GO
APP & GO to innowacyjna koncepcja licencji, która opiera się na aktywacji aplikacji oprogramowania 
(„Apps“).  W tym celu jest dziewięć możliwych aplikacji  do zastosowania  na wszystkich terminalach 
DAMMANN, które po zamówieniu mogą zostać odblokowane.

 

ISOBUS-UT
Aktywuje sterowanie komputerem 
ISOBUS.Umożliwia niezależną od 

producenta obsługę maszyn rolniczych 
zgodnych z normą ISO 11783

Wymagania: brak

ISOBUS-TC
Aktywuje zarządzanie zleceniami ISOBUS 

Umożliwia planowanie, dokumentację i 
komunikację z kartami pola.

O*

Wymagane : ISOBUS-UC

TRACK-Leader
Aktywuje wskaźnik jazdy równoległej 

Umożliwia dokładną jazdę oraz 
dokumentację danych pola i pracy

O* O* O*

Wymagania; Odbiornik GPS

SECTION-Control
Aktywuje sterowanie sekcjami opryskiwacza w 

oparciu o dane GPS Bazuje na ISOBUS i działa 
nizależnie od producenta maszyny

O* O* O*

Wymagania; ISOBUS-UT, TRACK-Leader

VRC
Aktywuje pracę według map aplikacyjnych w 

formacie shape Mapy aplikacyjne są wyświetlane, 
a dawki dopasowywane według map

O*  O* O*

Wymagania; ISOBUS-UT, TRACK-Leader

TRACK-Leader Top
Aktywuje automatyczne kierowanie w TRACK-

LeaderWymagane zarówno przy silniku kierownicy 
jak i przy kierowaniu poprzez hydraulikę

O* O* O*

Wymagania TRACK-Leader

FIELD-Nav
Aktywuje nawigację do pola Zawiera również 

drogi polne i poboczne Materiał z mapami może 
być edytowany i wyposażony w atrybuty

O* O* O*

Wymagania; Odbiornik GPS

Farmpilot
Moduł GSM służący do przekazywania danych 

maszyny i danych roboczych do portalu 
farmpilot, automatyczne zarządzanie flotą

O* O*

Wymagania; Modem-GSM

VARIO-Select
Sterowanie kilkoma dyszami na raz

O O O
Wymagania; ISOBUS-UT

EDS (TB-EDS)
Sterowanie pojedynczymi dyszami

O O O
Wymagane; VARIO-Select

T-S-D  
Specificzne miejscowo, sterowanie dyszami do zarządzania 
dawką na powierzchni pola na podstawie karty zasobności 

pola, na różnych sekcjach szerokości belki.

O O O
Wymagane: EDS (EDS-TB), Vario-Select i TRACK-Leader 

ISOBUS-TC

S-D-S
S-D-S

Sterowanie dyszami za pomocą 
czujników

O O O
Wymagane: EDS, T-S-D, Vario-Select

C C A
Curves ~ Control ~ Application

C ~ C ~ A 
Sterowanie opryskiem na 

krzywiznach

O O O
Wymagane: EDS, T-S-D, Vario-Select

Multi - Fluid - System

MFS 
System Wielu Cieczy dwa systemy 

sterowane przez jeden terminal

O O O 
Wymagane:1 System ISOBUS i 1 System konwencjonalny

Multi - Fluid - System
Plus

MFS plus 
System Wielu Cieczy Plus dwa systemy 

sterowane przez jeden terminal

O O O 
Voraussetzung 2 ISOBUS-Systeme

 

Vario-

Select
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ISUBUS-UT
APP Wymagania: brak 

Ta aplikacja uruchamia kontrolę maszyn ISOBUS.odpowiadających 
Terminali, takich jak HD 12 pad, zgodny normą ISOBUS. Jako 
Universalny Terminal (UT), może być stosowany do obsługi wszystkich 
maszyn rolniczych spełniających wymagania normy ISOBUS.

ISOBUS-TC
ISOBUS – Tasc Controller (TC)

Umożliwia wymianę danych pomiędzy komputerem PC a maszyną. 
Oprogramowanie PC musi umożliwiać wymianę danych zgodnie z normą 
ISO 11783. Jest też możliwa praca z mapami pola w formacie ISO-XML..

TRACK-Leader
Umożliwia jazdę równoległymi ścieżkami w różnych trybach. Zarówno 
kierunek jazdy, jak i odstęp od lini idealnej są wyświetlane na ekranie. 
Dodatkowo oprogramowanie dokumentuje obrobione powierzchnie, 
zapisuje ścieżki technologiczne, przeszkody i granice.

SECTION-Control
Zapewnia automatyczne uruchamianie maszyny oraz oraz automatyczne 
włączanie i wyłączanie sekcji. Kiedy tylko sekcja znajdzie się w miejscu, 
które było już raz obrobione, zostanie ona natychmiast wyłączona. 
SECTION-Control może sterować pracą do 72 pojedynczych sekcji.

VARIABLE RATEControl (VRC)
Umożliwia pracę według map aplikacyjnych w formacie shape. W 
mapie aplikacyjnej można zdefiniować do pięciu dawek. Komputer 
będzie sterował pracą maszyny zgodnie z dawkami zawartymi w mapie 
aplikacyjnej. W ten sposób można oszczędzać środki i zwiększyć dochody.. 
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TRACK-Leader TOP
Wzbogaca pakiet TRACK-Leader o automatyczne kierowanie pojazdem. 
Oprócz tej aplikacji oprogramowanie składa się z dodatkowego komputera 
kierującego i odbiornika GPS (DGPS lub RTK), który może zostać wybrany 
w zależności od koniecznej precyzyjności. Automatyczne kierowanie 
pomaga kierowcy, zwiększa wydajność powierzchni i zmniejsza zużycie 
paliwa.

FIELD-Nav
To pierwszy system nawigacyjny zawierający wszystkie przejzdne drogi, 
biorący pod uwagę ograniczenia przejazdu i nakierowujący bezpośrednio 
do pola lub do innych celów rolniczych. Materiał z mapami może być 
indywidualnie edytowany. Do dróg można dodawać właściwości i tonażu. 
Dzięki temu można uniknąć błędów i nie można zabłądzić.

farmpilot
To portal internetowy umożliwiający komunikację pomiędzy maszynami 
i komputerem domowym przy użyciu sieci GSM. Dane maszyn oraz 
gospodarstw są zbierane cenralnie w portalu, po czym analizowane i 
przejrzyście wyświetlane. Portal umożliwia takie funkcje jak automatyczne 
zarządzanie zleceniami, dyspozycja maszynami i zasobami ludzkimi, 
dokumentacja bez papierów, elektroniczna dokumentacja czasu pracy i 
automatyczne zarządzanie flotą. Dzięki portalowi farmpilot mają państwo 
w każdej chwili dostęp do automatycznych pozycji i procesów. 

Vario-Select
Automatyczne sterowanie kilkoma rozpylaczami na raz w celu utrzymania 
zadanej dawki cieczy. Vario-Select włącza dysze i reguluje ciśnienie w 
zależności od prędkości, dodatkowo wyłącza dysze kiedy opryskiwacz 
stoi. W zależności od uchwytu dysz Tandem lub Quattro, Vario-Select 
umożliwia przełączanie między 2 a 4dyszami. 

EDS (TB-EDS) Pojedyncze Załączanie 
Dysz
APP-Wymagania: TRACK-Leader i Vario-Select 

Komputer włącza każdy dodatkowy uchwyt dyszy (dowolna szerokość /
sekcja) indywidualnie.

T-S-D
APP-Wymagania: EDS (EDS-TB), Vario-Select i TRACK-Leader ISOBUS-
TC.

Specificzne miejscowo, sterowanie dyszami do zarządzania dawką na 
powierzchni pola na podstawie karty zasobności pola, na różnych sekcjach 
szerokości belki.

 

Vario-

Select
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S-D-S Czujnik Sterujący Dyszami
APP- Wymagane:  EDS (EDS-TB), TRACK-Leader i Vario-Select 

Dzięki S-D-S,  możliwe jest, poprzez zewnętrzną jednostkę przetwarzania z 
wykorzystaniem czujnika online, wyznaczyć odpowiednie zapotrzebowanie 
na substancje odżywcze  w czasie rzeczywistym.  Przy sterowaniu 
czujnikiem belka jest podzielona na 2, 4 lub 6 sekcji każdej przypisane są 
pojedyncze sensory, które następnie są indywidualnie załączane.

C ~ C ~ A  Sterowanie opryskiem po 
krzywych
APP-Wymagane: EDS (EDS-TB), TRACK-Leader i Vario-Select 

C ~ C ~ A oblicza różne wydadki cieczy na krzywych. Z czujnikiem promień 
łuku jest określony, a zastosowany wydatek dyszy/sekcji roboczej na 
hektar zostaje docelowo skorygowany. To sterowanie kompensuje różnicę 
prędkości na belce podczas jazdy po krzywiznach.

MFS  System Wielu Cieczy
Wymagania: System ISOBUS i system z konwencjonalnym sterowaniem. 

Z MFS, możliwy jest układ konwencjonalny (na przykład Spraydos) i układ 
ISOBUS wykorzystujący Terminal, co stanowi ulgę dla operatora. Systemy 
wykorzystuje Terminal, joystick i S-Box. System jest przeznaczony do 
rozwiązań 2-zbiornikowych z jedną belką 

MFS plus  System Wielu Cieczy Plus
Wymagane: Dwa systemy ISOBUS 

Z MFS Plus możliwe jest wiele systemów ISOBUS przy urzyciu jednego 
Terminala co stanowi ulga dla operatora. Systemy wykorzystuje Terminal, 
joystick i S-Box. System jest przeznaczone do rozwiązań 2-zbiornikowych 
z jedną belką.

C C A
Curves ~ Control ~ Application

Multi - Fluid - System

Multi - Fluid - System
Plus

S-D-S

200 l/ha

200 l/ha

200 l/ha

200 l/ha

200 l/ha

200 l/ha

200l/ha

200 l/ha

200 l/ha

200 l/ha

260 l/ha

320 l/ha

140 l/ha

80 l/ha
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proControl
Idealne rozszerzenie do terminali ISOBUS Dammann. 

Dammann proControl to rozbudowa dla obsługi ISOBUS – Jobrechner, programowalne zawory 
pozwalają zaprogramować tryby pracy i czyszczenia. Użytkownik możne zaprogramować sekwencje 
z terminala w kabinie, ale także z proControl - Terminala  przy opryskiwaczu. System zdalnego 
sterowania z automatycznym trybem pracy, czyszczenia i napełniania.  W tym celu, wszystkie zawory 
i kurki są elektrycznie sterowane. Komunikacja odbywa się poprzez CANBUS, tak, że wszystkie 
informacje o maszynie i proControl są w całości dostępne i kontrolowane.  Szczególne jest to, że 
również rozwadniacz jest sterowany poprzez proControl i w czasie automatycznego czyszczenia 
zostaje całkowicie umyty.

Automatyczna Regulacja Belki
Belka jest programowalna, wysokość pracy i wysokość podnoszenia na uwrociach jest regulowana 
automatycznie. Po regulacji belki za pomocą dwóch czujników ultradźwiękowych dostosowanie 
wysokości i nachylenia regulowane jest automatycznie również w przypadku opcji wychylenia 
kątowego automatyka kontroluje całość . Wysokość robocza i kontur powierzchni roboczej 
dopasowuje się w zależności od ustawionych wartości automatycznie.
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TANK-Control
Elektroniczny pomiar poziomu cieczy w zbiorniku z automatyczną kontrolą napełnienia (opcjonalnie). 
Rury ze stali nierdzewnej z czujnikami precyzyjnie określają zawartość zbiornika. Napełnianie może, 
po osiągnięciu wcześniej zadanej wartości zostać  automatycznie zakończone. Podczas pracy na 
Terminalu wyświetlana jest zawartość beczki a nawet obrobiona powierzchnia.

Czujniki Online
Czujniki online odgrywają ważną rolę w rolnictwie precyzyjnym. Czujniki takie jak Fritz Meier-
Czujnik. Czujnik ten może być, podobnie jak inne czujniki zintegrowany w sterowaniu układem 
dysz. Przez SDS komunikują się systemem czujników i systemem Dammann ISOBUS. Poprzez 
aplikację SDS czujniki wykorzystywane są do sterowania wydadkiem cieczy w układzie. Kontrola 
czujnika musi działać w  otwartym protokole w celu przesyłania danych do rejestrowania wydatku 
cieczy w systemie sterowania czujnikami i przechodzić przez system Dammann - ISOBUS w celu 
przesyłania danych do sterownika czujnika
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S-Box
S-Box jest to dodatkowy moduł sterowania sekcjami opryskiwacza. Może być montowany 
bezpośrednio do Terminalu co ułatwia ręczne rozłączenie poszczególnych sekcji.  Idealne do 
obróbki wysepek, gniazd w uprawach, są dostępne dla maszyn z maksymalnie 13 sekcjami.

Joystick III
Dla sterowania każdym urządzeniem „musi“ być, 
a przy Terminalu Dammann jest standardem. 
Ułatwia on prace, pozwalając kierowcy 
skoncentrować się na procesie produkcyjnym. 
Joysticki III mogą być stosowane prawie 
w każdym ciągniku i są łatwe w montażu. 
Osiem przycisków funkcyjnych trzy poziomy 
umożliwiają bezpośredni wybór funkcji sterującej 
opryskiwaczem Dammann.

Kamera
Analogowa kamera kompaktowa wykonana jest 
z odlewu aluminiowego przez co idealne jest 
chroniona przed wpływami atmosferycznymi. 
Wysoka odporność na wibracje pozwala na 
jej stosowanie w najtrudniejszych warunkach. 
Wyposażona jest w automatyczną regulacją 
jasności i gwarantuje w zmieniających się 
warunkach świetlnych, ostry, wysoki kontrast 
obrazu.
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Odbiorniki DGPS
Odbiornik DGPS A101  
Odbiornik GPS A101 jest następcą modelu GPS A100. Posiada te same właściwości co poprzedni model i jest w pełni z 
nim kompatybilny.

Ten odbiornik GPS stosować można we wszystkich regionach świata. W Europie oraz Ameryce Północnej współpracuje 
on z systemem GPS wspomaganym przez systemy korekcyjne WAAS oraz EGNOS. W regionach, w których  systemy 
korekcyjne WAAS oraz EGNOS są niedostępne, zalecamy stosowanie odbiornika DGPS/Glonass AG-STAR. Odbiornik 
ten zapewnia tych regionach najwyższą dostępną dokładność.

Kompensacja poziomowania dostępna jest jako moduł zewnętrzny.

Kanały 12 kanałów GPS L1
Klasa ochrony IP 67
Protokół NMEA 0183

A101 dokładność:
Europa oraz Ameryka Płn.
(z WAAS oraz EGNOS)

Cały świat
(z E-Dif®)

Absolutna 60 cm 250 cm
Dokładność ślad - ślad 25 cm 100 cm

Odbiornik DGPS AG-STAR 
Ten odbiornik GPS stosować można we wszystkich regionach świata. W Europie oraz Ameryce Północnej współpracuje 
on z systemem GPS wspomaganym przez systemy korekcyjne WAAS oraz EGNOS. 

W pozostałych regionach, gdzie systemy te nie są dostępne, odbiornik ten wykorzystuje sieć satelit Glonass.  W tym 
przypadku sygnał korekcyjny obliczany jest przez wewnętrzny moduł odbiornika (technologia GL1DE®).

Odbiornik zapewnia dzięki temu wysoką precyzję oraz stabilność pracy na całym świecie.  Kompensacja poziomowania 
dostępna jest jako moduł zewnętrzny.

Kanały 14 kanałów Glonass L1
Klasa ochrony IP 67
Protokół NMEA 0183

AG-STAR dokładność:
Europa i Ameryka Północna 
(mit WAAS und EGNOS)

Cały Swiat  
(mit Glonass und GL1DE®)

Absolutna 70 cm 150 cm
Dokładność ślad - ślad 15 cm 25 cm

Odbiornik DGPS SMART-6L
Odbiornik GPS może być stosowany na całym świecie. W Europie i Ameryce Północnej, pracuje z systemem GPS i 
systemy korekcji WAAS i EGNOS. Tam, gdzie nie mogą być stosowane, odbiornik może używać sygnału GPS  z satelity 
Glonass.  Sygnał korekcyjny w tym wypadku  jest obliczany przez wewnętrzny moduł odbiornika (Technologia GL1DE®).    
Kompensacja nachylenia jest dostępny przez moduł zewnętrzny .   Odbiornik może być później przeniesiony do danych 
korekcyjnych RTK będą one odbierane przez modem i doprowadzone do odbiornika. 

Kanały 120 kanałów Glonass L1/L2
Stopień ochrony  IP 67
Protokół NMEA 0183 und NMEA 2000 port CAN 

SMART-6L Genauigkeit:
Europa i Ameryka Północna  
(mit WAAS und EGNOS)

Cały Swiat  
(mit Glonass und GL1DE®)

GPS/Glonass + RTK

Absolutna 60 cm 60 cm 2,5 cm
Dokładność ślad - ślad 15 cm 15 - 18 cm 2 cm
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Stacja meteorologiczna 
Stacja pogodowa dostarcza ważnych dla rolnictwa precyzyjnego 
danych. Temperatura, wilgotność, kierunek wiatru lub prędkość 
wiatru, może zapisać i ustawić dokładnie dla każdej pozycji, 
oprócz kompasu jest również zintegrowana z prostym 
odbiornikiem GPS.

Zewnętrzny Wskaźnik Świetlny 
Światło zewnętrzne jako doskonałym uzupełnienie aplikacji TRACK-Leader, ponieważ światło 
zewnętrzne instruuje kierowce świetlnymi punktami widocznymi na wyświetlaczu o odchyleniu od 
toru jazdy.  Wyświetlacz może być w zamontowany w obszarze widzenia kierowcy bezpośrednio 
nad kierownicą na przedniej szybie.

Wiatromierz 
Wiatromierz mierzy aktualną prędkość powietrza i wysyła 
dane do komputera roboczego ISOBUS.  Skorygowanae 
prędkość wiatru wyświetlana jest w panelu.

LIGHTBAR

Moduł 
Przechyleń
Rozwinięcie aplikacji TRACK-
Leader, idealny na nierównym 
terenie.  Czujnik wykrywa 
pochylenia maszyny i koryguje 
pozycję GPS.


