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KUHN ELECTRONICS KUHN Connect KUHN APPS

SOM ET AT DE STIFTENDE MEDLEMMER AF CCI (COMPETENCE CENTRE ISOBUS) I 2009, ER KUHN 

KVALIFICERET TIL AT HJÆLPE DIG I GANG MED HURTIGT OG NEMT AT ANVENDE ISOBUS TEKNOLOGIEN. 

VI ER OGSÅ MEDLEM AF AEF (AGRICULTURAL INDUSTRY ELECTRONICS FOUNDATION) HVOR VORES MISSION 

ER AT DEFINERE OG UDVIKLE ISOBUS STANDARDER I PARTNERSKAB MED ANDRE PRODUCENTER, MED DET 

MÅL AT FINDE DE BEDSTE LØSNINGER TIL DIG.

ISOBUS & relaterede løsninger

Som hjælp til at forstå kompatabiliteten mellem alle 
systemer, giver AEF, der fungerer som reference for 
certificering af ISOBUS produkter, en oversigt over 
hvilke funktioner, der understøttes af bestemte ISOBUS 
produkter.
Informationerne kan findes i AEF ISOBUS databasen:
www.aef-isobus-database.org/

Kuhn er også et af de stiftende medlemmer, der har 
bidraget til udviklingen af Agrirouter: en platform til 
dataudveksling mellem maskiner og løsninger fra forskellige 
mærker, med det formål at dele data nemt og sikkert.  
I dag har KUHN skabt en pakke af forbundne tjenester  
for bedre styring af bedriften. Disse er direkte tilgængelige 
på MyKUHN.

GØR DET ENKELT MED KUHNS ELEKTRONIK
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

CCI 1200 ISOBUS terminalen er certificeret af AEF og designet med fokus på tre ting: kapacitet, læsbarhed og 
fleksibilitet. Intuitiv kontrol over maskinen sker med den 12"/30,5 cm store touchscreen med antiblænding. Terminalen 
giver overblik over forskellige vigtige informationer samtidigt og der kan yderligere tilkobles joystick og kamera. De 
mest innovative applikationer omfatter kompatibilitet med biomassesensor, mulighed for sektionskontrol, A-B injer og 
graduerede udbringningsmængder kontrolleret via GPS-tildelingskort..

En ny ISOBUS terminal til KUHN maskiner. Gå på opdagelse i den nyeste teknologi i den AEF-certificerede ISOBUS terminal.
Udnyt de mange standard applikationer den kan tilbyde.

KUHN ISOBUS LØSNINGER

ISB knap til deaktivering af
redskabets funtioner

2 USB-porte
for dataoverførsel
(tildelingskort eller

smartphone download)

Display for maskine

Video input

Lyssensor

Display af flere
Miniviews

Tast for skift mellem 
displays / Maxiview

Farvning af det allerede
bearbejdede areal

Alle informationer vises på skærmen!

12’’/30.5 cm



05

CCI 800

CCI 800 terminalen har et 8"/20,3 cm display. Den ultrakompakte terminal har et stort arbejdsdisplay med klare
og kontrastrige farver, der er let at se i traktorkabinen. Trods den kompakte størrelse kan flere informationer vises samtidigt 
f.eks. kamerabilleder og, applikationskort, etc.
CCI 800 er ISOBUS certificeret af AEF og tilbyder mange applikationer som standard. Med CCI 800 terminalen får
du effektiv styring af din maskine!

Den kompakteISOBUS terminal. Se forskellige informationer under arbejdet!

ISB knap til frakobling af
redskabets funktioner

1 USB-port
for dataoverførsel
og tildelingskort Video input

Lyssensor

Visning af flere
Miniviews

Dokumentation / lagring af
opgaver

8’’/20.3 cm
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI 1200

CCI 800

Gå på opdagelse i de AEF-certificerede CCI ISOBUS terminaler. Disse topprodukter indenfor teknologi har mange
anvendelsesmuligheder både som standard og med ekstra applikationer.

CCI ISOBUS TERMINALER:  
ALLE INFORMATIONER PÅ SAMME DISPLAY

To universalterminaler (UT) i én
I kraft af størrelsen og designet på CCI 1200 terminalen er det muligt at få vist to ISOBUS 
maskiner samtidigt. Den består af to integrerede fuldgyldige universalterminaler (UT), 
således at føreren nemt kan betjene begge ISOBUS maskiner, f.eks. en fronttank og en
såmaskine.

Fleksibelt layout
Layoutet på de nye CCI 1200 ISOBUS terminaler er meget fleksibelt. Føreren kan frit 
vælge om den skal vende på langs eller på højkant alt efter pladsen i traktorens kabine.

INNOVATIV, LET LÆSELIG, EKSTREMT EFFEKTIV

DEN KOMPAKTE ISOBUS TERMINAL

Alle funktionaliteter i én skærm
Med det 8"/20,3 cm store display har CCI 800 ISOBUS terminalen den helt rigtige 
størrelse til anvendelse med én hovedmaskine. Den betjeningsvenlige terminal har en 
blændfri skærm, der er let at læse selv i direkte sollys.
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CCI 800 / CCI 1200

Samtidig visning af kamera display og betjening
Via et video-input kan der vises live-billeder fra et kamera samtidigt med de vigtigste 
arbejdsdata for maskinen vises.

Få udbytte af den perfekte GPS kompatibilitet
CCI 800 og CCI 1200 terminalerne kan udstyres med GPSapplikationer for 
sektionskontrol, mængderegulering (via tildelingskort eller sensorer), A-B linjer, 
plejesporsmarkering via GPS og dataoverførsel.

Enkel, omgående navigation
CCI terminalerne har en MultiTouch funktion for navigering mellem de forskellige apps. 
Forskellige intuitive taster og funktioner i stil med smartphones og tablets (f.eks. swipe, 
træk og slip, forstør) sikrer hurtig og enkel skift mellem menuer, skærmbilleder og
anvendelser.

MAXI-VIEW funktion
Føreren behøver ikke anstrenge øjnene. Med MaxiView funktionen kan skærmbilledet 
forstørres op til at fylde hele displayets højde. 
En tast i statusbjælken gør det let at skifte mellem de forskellige displays, også MaxiView, 
for bedre komfort.

FÆLLES FUNKTIONALITETER
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CCI 1200 I CCI 800KUHN ELECTRONICS

CCI APPLIKATIONER: ET STORT UDVALG

KAMERA
For tilslutning af kamera

og vise livebillederne

CCI.COMMAND SECTION CONTROL
Styr op til 254 sektioner og 4 forskellige 

bomme eller produkter automatisk

CCI.TASK CONTROL
Tildelingskort via GPS (SHP og ISOXML), styr op til 4 forskellige tildelingskort

Op til 32 forskellige doseringsmængder på en arbejdsbredde (alt efter maskinens kompatabilitet).
Importer og eksporter dine data med USB stik eller via agrirouter løsningen.

TECU
Leverer de grundlæggende

maskininformationer

CONTROL
Til lagring af alle udførte

opgaver og ISOXMLdokumenter

CONVERT
Gør det muligt at tilkoble

biomasse-sensor

HELP SYSTEM
Hjælp til apps og funktioner

MANGE MULIGHEDER INKLUDERET I STANDARDUDSTYRET

ØNSKER DU ENDNU MERE PRÆCISION VIA GPS?  
VÆLG MELLEM DE MANGE CCI APPS

For øget betjeningskomfort kan terminalen udstyres med et joystick.

CCI.COMMAND PARALLEL TRACKING 
Guide for A-B linjer og plejespor, samt  

plejesporsudlægning via GPS
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KONTROLLER UDBRINGNINGEN VIA VARIABEL 
TILDELING
Variabel tildeling er en af løsningerne i præcisionslandbrug, til at styre udbringningsmængden for optimering af afgrødens 
udbytte og kvalitet. CCI 800 og 1200 terminalerne er kompatible med biomasse / N-Sensor, og er som standard forberedt 
til tilslutning af disse. CCI.Task Control applikationen gør det muligt at anvende tildelingskort i SHP eller ISOXML format, 
uanset udbyder. Ved hjælp af agrirouter platformen, overføres data via internet fra kontor til terminal.

Med CCI.Task Control applikationen styres tildelingskort fra alle disse udbydere.

CCI 800 og 1200 terminalerne er kompatible med biomasse sensorer.

Se mere om vores service 

på vores Youtube kanal

Scan QR koden
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CCI A3KUHN ELECTRONICS

CCI A3 : ET INNOVATIVT JOYSTICK

Vælg den perfekte konfiguration 
CCI A3 ISOBUS joysticket er certificeret af AEF efter AUX-N, så
den er kompatibel med alle ISOBUS maskiner, der er AUX-N
certificerede. Ikke alle ISOBUS maskiner kan overføre symbolerne
til CCI A3. I så fald bliver tasterne nummereret fra F1 til F10.
Funktionerne vil være synlige direkte på ISOBUS terminalen. Da
CCI A3 joysticket er meget kompakt er den let at montere nær
armlænet for bedre komfort. For nemheds skyld sluttes CCI A3 til
det 9-polede ISOBUS stik i traktorens kabine

Revolutionerende nem betjening 
Nu kan du direkte se den funktion du ønsker at aktivere på CCI 
A3 joysticket. For at gøre det endnu lettere kan CCI A3 joysticket 
konfigureres via ISOBUS-terminalen med de funktioner du ønsker. 
Alt efter det anvendte forstykke kan der programmeres op til 30 
funktioner. Håndstøtten sikrer god komfort på en lang arbejdsdag.

AXIS ISOBUS gødingsspreder med
forstykke "8 funktioner"

SKIFT FORSTYKKE  
PÅ FÅ SEKUNDER

ISOBUS marksprøjte med forstykke
"9 funktioner"

Skårlægger med bånd med forstykke
"9 funktioner"

AXIS ISOBUS gødningsspreder med
forstykke "9 funktioner"

Med CCI A3 joysticket kan maskinens funktioner ses direkte på joystickets touchscreen. Det gør det lettere at vælge den 
rigitge funktion på det rigtige tidspunkt.
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Håndstøtten kan justeres i højden

Lyssensor

Udskifteligt
forstykke

Ved tryk på niveauvælgeren bagpå
kan der skiftes mellem 3 niveauer.

Der er 24, 27 eller 30 funktioner
alt efter forstykke

Symbolerne er direkte synlige på CCI A3 joysticket.

Med eller uden vibrator og/eller
lydalarm
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MyKUHN brugerfladen og dens KUHN Connect tasten, kan du nemt finde dine tjenester og forbundne maskiner.

MyKUHN er din online brugerflade. Registrer dig idag og få adgang til alle 
de eksklusive fordele i MyKUHN. KUHN Connect området samler alle dine 
online tjenester. Du kan finde KUHN EasyTransfer tjenester samt Remote 
View functionen i KUHN CCI Connect pakkerne.

Adgang til alle dine online tjenester

MIT LINK TIL SUCCESS



13

On-line redskaber så du får de bedste ud af dine 
KUHN maskiner!
Når først dine maskiner er registreret, får du adgang til at 
downloade brugervejledning og reservedelskatalog.

Optimer indstillingen af dine maskiner
Få adgang til alle indstillinger og informationer om vedligeholdelse, 
når du skal bruge dem, så du kan optimere din produktivitet.

Send et tildelingskort med kun et klik
Med KUHN EasyTransfer kan du fra din computer sende et 
tildelingskort direkte til din maskine via agrirouter platformen. 
Denne løsninger bliver snart tilgængelig på MyKUHN.

Få tips fra eksperterne

MyKuhn er en værdifuld kilde til informationer! Hold dig 
løbende orienteret om nye KUHN maskiner og udstyr, læs 
udtalelser fra kunderne, få agronomiske og tekniske råd fra 

vores eksperter og hør mere om KUHNs know-how.

Bliv guidet hen mod brug af tildelingskort
Med KUHN Easy Maps applikationen, kan du manuelt ændre 
tildelingen direkte på din smartphone ved at kigge på dit 
tildelingskort og din placering på marken.

Få mest muligt ud af din maskine

Mange andre spændende  
funktioner

Deltag i begivenheder
Få besked, når en KUHN forhandler i nærheden holder

arrangementer eller der er begivenheder du ikke
må gå glip af.

Få gode tilbud
Få gode tilbud på finansiering af KUHN maskiner.

Hold kontakten
Find og gem din foretrukne forhandler for hurtig

og nem kontakt.

Originale reservedele
MyKuhn gør det muligt at søge en reservedel enten via 
varenummeret eller KUHNs reservedelskatalog. Dermed bliver det 
meget enkelt at finde en reservedel, så du kan spørge den lokale 
forhandler om delen er på lager og sende en bestilling.
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KUHN Connect Agrirouter

ENKELT AT INSTALLERE PÅ COMPUTEREN

NEM UDVEKSLING  
AF DATA MED AGRIROUTER
Det kan være frustrerende at prøve at bruge forbundne løsninger på maskiner, software og udstyr, især hvis de kommer 
fra forskelige leverandører. KUHN har besluttet at løse dette problem ved at deltage i udviklingen af agrirouter, der gør det 
muligt for brugerne let og sikkert at udveksle data.

Agrirouter er den universelle platform til dataudveksling, der gør det enkelt at udveksle data mellem maskiner, forretningspartnere, 
software og apps. Det gælder både software til farmmanagement (FMIS) og forbindelsen til andelsselskaber. Det kræver blot en 
internetforbindelse for at agrirouter kan forenkle en sikker udveksling af data. 
Med agrirouter kan du overføre dine tildelingskort direkte til din terminal og/eller dine maskiner, så snart du modtager dem.

Agrirouter blev præsenteret på verdens
vigtigste landbrugsmesse Agritechnica
i 2017, og vakte stor opmæksomhed

blandt de besøgende. Også DLGs
ekspertkommission var imponeret og
tildelte agrirouter "Innovation Award"

sølvmedaljen.

" I N N O V AT I O N  A W A R D  "

* DLG (Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) 
blev grundlagt i 1885 og er en uafhængig 

fagorganisation, hvis mål er at fremme teknologisk 
udvikling og kvalitet.

PRISVINDENDE
TEKNOLOGI

FØR

EFTER 
MED AGRIROUTER

Maskinproducent Landmand

App-udbyder Maskinstationer

Frø/gødnings/
plantebeskyttel- 

sesmidler
Forhandler

Fødevareindustrien Rådgiver

Ekstern
dataudvekslings- 

platform

Eksterne
serviceudbydere

Maskinproducenter

App udbyder

Fødevareindustrien

Ekstern dataudvekslingsplatform

Producenter af såsæd,
plantebeskyttelse og gødning

Landmand

Maskinstation

Rådgiver

Eksterne tjenesteudbydere

Forhandler
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ALLE DISSE FORETAGENDER ER KOMPATIBLE MED AGRIROUTER! 
KOMPATIBILITET UDEN AT STILLE SPØRGSMÅL!

Agrirouter gør det muligt at optimere produktionsproces-
serne fra de allerførste opgaver til levering af høsten. 

Brugerne kan tilpasse konfigurationen af agrirouter til 
deres behov.  
Den grundlæggende indstilling er nem at udføre og kan 
til enhver tid ændres. Den er enkel i brug og mange 
overførsler sker løbende automatisk. 

Med en personlig agrirouter konto, kan hver enkelt bruger
til enhver tid bestemme hvad der sker med deres data.
 
Ved alle dataoverførsler gælder fortrolighedsregler, der
overholder de gældende EU-bestemmelser.

OPTIMER PRODUKTIONSKÆDEN 
FRA START TIL SLUT

Brug maskiner og apps

1. Vælg og forbind 2. Indstillninger 3. Daglig drift

Maskiner

Apps
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KUHN Connect KUHN CCI Connect Lite I KUHN CCI Connect Pro

CCI Remote View : få vist 
terminalens display på din 
computer, smartphone eller tablet !
Funktionen Remote View er ideel til 
løbende at følge med i arbejdet, assistere 
eller uddanne føreren fra en anden 
lokation, så det ikke er nødvendigt at 
køre ud til maskinen. Remote View er 
tilgængelig via din MyKuhn konto på 
computer, smartphone eller tablet.  
Se displayet på din CCI 800 eller 
CCI 1200 live, som sad du foran den!

Få glæde af de nyeste udviklinger 
med online CCI Update
Din CCI terminal viser en besked, når der 
er ny software tilgængelig.
Med opdateringen aktiveret får du gavn 
af de nyeste udviklinger og rettelser til din 
terminal.

KUHN CCI CONNECT LITE OG KUHN CCI CONNECT
PRO: FÅ ADGANG TIL NYE FUNKTIONER!

CCI 800 og CCI 1200 ISOBUS er 
klar til agrirouter !
CCI 800 og CCI 1200 ISOBUS 
terminalerne er som standard kompatible 
med agrirouter platformen. Agrirouter 
overfører data, filer og tildelingskort fra 
det ene sted til det andet under stor 
sikkerhed. Så snart dit udstyr, terminaler 
og software er forbundet til agrirouter, er 
de tilkoblet og kan kommunikere mellem
hinanden.

Forbind din CCI 800 og CCI 1200 ISOBUS terminal med internettet og få gavn af de nye funktioner, der kan minimere 
nedetid, assistere føreren, overføre data trådløst og styre dine data løbende!
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START PÅ KONTORET MED COMPUTEREN
Fra din computer kan du ganske enkelt trække dine tildelingskort (i SHAPE eller ISOMXL), opgaver eller ordrer over i KUHN 
EasyTransfer. Dette redskab gør det muligt hurtigt at sende dem til en modtager via agrirouter platformen. For eksempel kan 
modtageren være terminalen, der bruges af traktorføreren til at overvåge maskinen under arbejdet.
Før der trykkes på "Send" tasten viser KUHN EasyTransfer displayet de valgte marker for et sidste check. Et preview, der gør det hele 
mere praktisk!

Preview før overførsel 
Inden overførsel af opgaver, tildelingskort
eller markkonturer, kan der udføres et
sidste check med preview ved at vise de
pågældende marker.

Forbundet med agrirouter 
platformwn
KUHN EasyTransfer er et meget enkelt 
redskab til overførsel af data direkte til
din terminal eller computer via agrirouter
platformen.
Reglerne for forsendelse og modtagelse er
fastlagt i agrirouter platformen. Agrirouter
respekterer fortroligheden af dine data.

Overfør dine kort i zip format
Når du modtager eller skaber dine 
tildelingskort i SHP eller ISOMXL format 
kan de komprimeres til ZIP format og 
overføres direkte til CCI terminalen. Det 
er nemt at anvende. Når arbejdet er 
udført overføres opgaven med KUHN 
EasyTransfer, så de efterfølgende kan 
bruges med gårdens managament-
software.

KUHN CCI Connect Lite KUHN CCI Connect Pro

Wi-Fi modul x x

CCI Remote View x x

Online CCI Update x x

KUHN EasyTransfer     x (*)

Klar til agrirouter     x (*)

(*) CCI. Task Control (for dataoverførsel) og en MyKUHN konto (gratis) er påkrævede. KUHN CCI Connect Lite og KUHN CCI Connect Pro kræver et 
hotspot (Smartphone hotspot f.eks. eller 3G/4G nøgle) for at forbinde CCI 800 eller 1200 terminalen med Internettet.

KUHN EasyTransfer: Find dine tildelingskort med et 
klik direkte på terminalen!

KUHN EasyTransfer styrer overførslen af dine dokumenter (opgaver, ordrer, 
tildelingskort...) vha. agrirouter dataudvekslingsplatformen.
Det er præcist det redskab du har brug for til din mobile kommunikation og til at 
forenkle arbejdsgangene.
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KUHN APPS

SMÅ PROGRAMMER,  
STOR EFFEKT.
Vores udbud af apps og services bliver stadigt mere omfattende! KUHN står ved din side, så vi sammen kan mestre 
udfordringerne ved det hastigt voksende projekt Landbrug 4.0.
Mange landmænd bruger allerede apps til landbruget for at optimere det daglige arbejde. Uanset hvilken sektor du 
arbejder i, vil du finde KUHN apps tilpasset dit behov. Vores udvalg er apps hjælper med opsætning og indstilling af 
maskinen og organisering af arbejdet.

1. Seeding-assistent
Optimer indstillingen

af din såmaskine.

7. KUHN ForageXpert
Få det bedste

ud af foderhøsten.

4. KUHN EasyMaps 
Se dine tildelingskort på din

smartphone.

ALLE KUHN APPLIKATIONER
tilgængelige på Google Play og iTunes Store.



1919

6. KUHN nozzle configurator
Den rigtige dyse.

Det rigitge sprøjteresultat!

8. KUHN Click & Mix
Find din nye mixervogn

ud fra dine krav.

5. KUHN Click & Seed
Find din næste

enkornssåmaskine.

3. KUHN SpreadSet
Find den rigtige indstilling af
din gødningsspreder til alle

gødningstyper!

2. KUHN PreciSeed
Præcis udsåning

med din præcisionssåmaskine



For flere informationer kan du besøge vores hjemmeside
www.kuhn.com
Information i dette dokument er kun til orientering og er ikke kontraktligt bindende. Vores maskiner er i overensstemmelse med gældende 
bestemmelser i det land, maskinen leveres til. I vores litteratur, og for bedre illustration af visse detaljer, er nogle sikkerhedsanordninger 
måske ikke vist i arbejdsposition. Når der arbejdes med maskinen, skal disse anordninger være i overensstemmelse med de krav, der 
er angivet i betjeningsvejledningen samt monteringsvejledningen. RESPEKTÉR DE GÆLDENDE FÆRDSELSREGLER SAMT traktorens 
totalvægt, løftekapacitet, maksimale akseltryk og dæk. Traktorens FORAKSELTRYK skal altid overholde reglerne i det land, maskinen 
leveres til (i Europa, skal det nå mindst 20% af traktorens nettovægt). Vi forbeholder os ret til at ændre design, specifikationer eller 
materialer, der er angivet uden yderligere varsel. Maskiner og udstyr i dette dokument kan være dækket af mindst ét patent og / eller 
registreret design. Varemærker nævnt i dette dokument kan være registreret i et eller flere lande.

Af hensyn til miljøet anvender vi kun klorfrit papir.
Printed in France - 920 578 DK - 06.22 - Copyright 2022 KUHN

Maskinhandler Indkøbsringen A/S - Soldaten 1. 7100 Vejle. Tlf. 76 40 86 00 - www.mi.dk

MyKUHN er din online platform. Meld dig til i dag og se hvordan MyKUHN's eksklusive tjenester kan 
hjælpe med at styre dine KUHN maskiner og terminaler mere effektivt. Log på med din computer, 
mobiltelefon eller tablet computer for at få adgang til reservedelskataloger, tekniske dokumenter og 
mange forbundne tjenester.

MIT LINK TIL SUCCES !


