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Technische fiche opgesteld in kader van de operationele groep SOCROSense 

1 GPS TRACTOR EN MACHINE STURING 

Afbeelding 1:  GPS-antenne van een tractor 

1.1 DOEL VAN DE TECHNIEK 
- Sneller, efficiënter en preciezer uitvoeren van teeltwerkzaamheden (vb. bemesting, 

gewasbescherming en mechanische onkruidbestrijding) 

- Efficiëntere perceelindeling 

1.1.1 Tractorsturing 
Er zijn diverse GPS-merken die het mogelijk maken om een tractor automatisch een lijn te laten volgen 

en bijgevolg te sturen met een zo hoog mogelijke nauwkeurigheid.  

1.1.2 Machinesturing 
Er zijn ook enkele GPS-merken die machinesturing aanbieden. Dit is een automatische sturing 

waarmee niet enkel de tractor exact wordt gestuurd, maar ook een extra stuurcorrectie wordt gegeven 

aan de machine.  

1.2 TEELTEN WAARIN HET TOEGEPAST WORDT 
GPS-sturing kan in alle teelten in open lucht toegepast worden. 

1.3 BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT 

1.3.1 Tractorsturing 
De nieuwste tractoren zijn verkrijgbaar met ingebouwde GPS-sturing van het tractormerk zelf. Het is 

echter ook mogelijk om tractorsturing, van een GPS-merk naar keuze, te installeren op een bestaande 

tractor. Een tractorsturing bestaat uit volgende modules: 

- GPS-antenne (ontvanger) op het dak van de tractor voor het ontvangen van de GPS-signalen 

- GSM- of radioantenne voor het ontvangen van correctiesignalen om een nauwkeurigheid te 

bereiken van +/- 1 á 2 cm (RTK-GPS)  
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- Waterpasbox om hellingen of oneffenheden in het perceel te meten en de positiebepaling 

hierop te bepalen 

- Stuurventielen die rechtstreeks de bestaande sturing kunnen aansturen 

- Terminal (computer) in de tractor voor de bediening van het systeem 

1.3.2 Machinesturing 
Een onafhankelijke machinesturing heeft een eigen waterpasbox en GPS-antenne. Bij machinesturing 

krijgt de tractor naast het stuurventiel voor de tractorsturing er ook een stuurventiel voor de machine 

bij. Dit stuurventiel wordt aangestuurd door de GPS-terminal. Vanuit dit stuurventiel wordt de machine 

onafhankelijk van de tractor bijgestuurd. Het stuurmechanisme kan een side-shift 

stuurschijven/wielen of een stuurdissel zijn.  

1.3.3 GPS-terminal 
De GPS-terminal is een touchscreen scherm waar de gebruiker de bediening mee uitvoert. Naast enkel 

sturen zijn er meestal nog verschillende mogelijkheden met de terminal, zoals teeltregistratie of het 

regelen van de dosering aan de hand van taakkaarten (vb. meststoffen of 

gewasbeschermingsmiddelen).  

 
Afbeelding 2: GPS-antenne en waterpasbox voor de machine  stur ing (rijenfrees gevolgd door aanaarder 

in prei)  
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1.4 WERKING EN PRINCIPE VAN GPS-STURING 

1.4.1 Werking tractorsturing 
De GPS-antenne bepaalt de locatie van de tractor en in combinatie met een RTK-correctiesignaal is 

deze positiebepaling zeer precies. Om eventuele hellingen of oneffenheden te berekenen in de 

positiebepaling, heeft een tractorsturing een waterpas nodig. Deze waterpas meet hoe schuin de 

tractor staat en berekent aan de hand van deze hoek en de positiebepaling van de antenne de exacte 

locatie van de tractor. 

Op de terminal stelt de gebruiker in welke lijn de tractor moet volgen. Als de positiebepaling van de 

tractor niet exact op de lijn zou zijn, zal de terminal de stuurventielen van de tractorsturing opdracht 

geven om naar links of rechts te sturen.  

Er zijn ook systemen op de markt die niet met een stuurventiel werken, maar waarbij het stuur van de 

tractor wordt gestuurd.  

1.4.2 Machinesturing 
De machinesturing werkt onafhankelijk van tractorsturing, maar wel op analoge wijze.  

De stuurventielen zijn meestal olieventielen met daarin hydraulische slangen. Deze olieventielen 

geven stuurcommando’s (links en rechts). Een machinesturing kan meestal rechtstreeks gebeuren op 

een bestaande stuurmechanisme, bijvoorbeeld een side-shift van een schoffelmachine of een 

stuurdissel van een rooimachine.  

Indien er geen bestaand stuursysteem aanwezig is, kan eventueel een aparte side-shift tussen de 

heflatten van de tractor of één of twee stuurschijven aan een plantmachine bevestigd worden. 

 
Afbeelding 3: side-shift  ci l inder tussen de hef latten waaraan een machine kan bevestigd worden  

1.4.3 Communicatie 
De meeste GPS-systemen werken met ISOBUS of CAN-bus als intern communicatiesysteem om de 

tractor en/of machine te sturen. 

1.4.4 Nodige voorzieningen 
Om tractorsturing te installeren, heeft de tractor minstens hydraulische stuurbekrachtiging nodig.  
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Voor machinesturing is minstens één dubbelwerkend olieventiel nodig op de tractor en een 

hydraulische stuurmechanisme aan de machine.  

1.5 EXTRA’S 
Elk GPS-systeem biedt zijn eigen extra opties aan.  

1.5.1 Externe NMEA data 
Via seriële berichten kan er NMEA-data (GPS-data) doorgestuurd worden naar een andere machine. 

1.5.2 Sectiesturing 
Het is bij enkele merken ook mogelijk om de secties van een machine aan te sturen, op deze manier 

worden overlap of onbehandelde plaatsen vermeden.  

1.5.3 Hoogtekaarten maken 
De meeste systemen bieden de mogelijkheid om hoogtekaarten te maken van een perceel. Het 

systeem logt hiervoor continue de hoogte van de GPS-antenne. Zo krijgt de gebruiker een perfect beeld 

van de afwatering van het perceel. 

1.5.4 Teeltregistratie 
Via de terminal kan de gebruiker werkzaamheden ingeven in kader van de teeltregistratie en deze 

laten koppelen met de positiebepaling.   

1.5.5 Rasterpatronen 
Enkele GPS-systemen bieden ook rasterpatronen aan. Hierbij stelt de gebruiker een bepaald raster in 

op de terminal en vervolgens kan op elk rasterpunt (telkens aangeduid met een signaal, bijvoorbeeld 

een spanningspuls of serieel bericht) een machinale bewerking uitgevoerd worden.  

1.6 INZETBAARHEID VAN GPS 
GPS kan zowel overdag als ’s nachts,  bij zonnig en/of bewolkt weer, ingezet worden.  

1.7 KOSTPRIJS 
Afhankelijk van de eisen en opties die varieert de prijs voor een RTK-GPS systeem met stuurventiel 

tussen de 16000 en 35000 euro. 

1.8 KNELPUNTEN/BEPERKINGEN/ONDERZOEK 
- Aankoopprijs van een volledig systeem, inclusief machinesturing en opties, is duur. Deze 

investering is terug te verdienen als men ook alles uit het systeem gebruikt.  

- Teeltregistratie software in de GPS-terminal is meestal zeer beperkt en niet te koppelen aan 

het teeltregistratieprogramma op kantoor. 

1.9 VOORDELEN 
- Kan op iedere tractor en machine geïnstalleerd worden 

- Zeer nauwkeurig 

- Arbeidsbesparing gegarandeerd 

- Zeer uitgebreide software mogelijkheden 

- Inzetbaar op elk moment van de dag  

- Kalibraties gebeuren allemaal automatisch, geen kennis van de gebruiker vereist 

- Zeer veel extra toepassingen mogelijk 
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1.10 KENNIS VEREIST 
Bij de eerste keer gebruik is een uitleg over de software gebruikelijk. 

1.11 LEVERANCIERS 
- Raven-SBGuidance Raven Europe 

- Trimble   Vantage Agrometius 

- Ag Leader   Homburg Holland 

- Topcon   Mechan Groep 

- FieldBee   eFarmers 

1.12 REFERENTIES 
[1] Website Raven Europe: http://raveneurope.com/ 
[2] Website Vantage Agrometius: https://www.vantage-agrometius.nl/ 
[3] Website Homburg Holland: https://www.homburg-holland.com/nl/agleader 
[4] Website Mechan Groep: https://www.mechangroep.nl/ 
[5] Website eFarmers: https://efarmer.mobi/nl/ 
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