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Do momentu wynalezienia i określe-
nia zasad funkcjonalności TIM, komu-
nikacja poprzez magistralę ISOBUS od-
bywała się jednokierunkowo, tj. głównie 
polecenia wykonania określonych zadań 
kierowane były od ciągnika w stronę ma-
szyny. Natomiast funkcjonalność TIM 
związana jest z koniecznością przesyłu 
danych w obie strony, a konkretnie za-
dań – z maszyny w stronę ciągnika i sy-
gnałów oraz danych o wykonaniu zadań 
– w przeciwną stronę. W TIM to głów-
nie maszyna współpracująca z ciągni-
kiem generuje polecenia dla jego funkcji 
i podzespołów, a nie odwrotnie.

Zwykle w TIM funkcjami ciągnika 
podlegającymi sterowaniu „z zewnątrz” 
jest hydraulika, prędkość poruszania się 
zestawu do przodu oraz zatrzymywanie 
go, choć TIM umożliwia maszynie tak-
że sterowanie WOM i tylnym podnośni-
kiem traktora. Swoista współpraca ma-
szyny i ciągnika umożliwia optymaliza-
cję procesów zależnych od ciągnika, jak 
zatrzymanie maszyny, rozpoczęcie owi-
jania beli i jej wyrzucenie z komory, a w 
przypadku przyczep samozbierających  
– regulację prędkości zestawu albo pra-
cy np. podbieracza, rotora. Taka „od-
wrotna” automatyzacja, wpływa na 

odciążenie pracy operato-
ra ciągnika, dzięki czemu 
może on skupiać się na kie-
rowaniu, a nie na wyma-
gającym uwagi załączaniu 
poszczególnych funkcji ma-
szyny.

Obecnie TIM został 
wdrożony w maszynach 
m.in. takich firm jak: Claas  
(prasy, przyczepy samo-
zbierające), John Deere 
(prasy), Krone (prasy), Pöt-
tinger (przyczepy samozbie-
rające), Grimme (kombajny 
do ziemniaków). Ponadto 
obsługują go ciągniki ma-
rek: Claas, Deutz-Fahr, Fendt, John De-
ere, CNH (New Holland, Steyr, Case IH) 
oraz Kubota. Przedstawiamy niektóre 
z dostępnych rozwiązań.

John Deere pionierem
Pierwszą firmą, która zaprezentowała 

w pełni działający system sterowania cią-
gnikiem przez maszynę, był John Deere.  
W 2009 r. amerykański producent na-
zwał swoje rozwiązanie TBA (z ang. 
tractor-baler automation, co oznacza au-
tomatyczne sterowanie ciągnikiem po-

przez prasę zwijającą). System ten au-
tomatyzował pewne, powtarzające się 
funkcje i procesy z poziomu maszyny, 
a nie traktora. Układ taki sprawia, że na 
zachowanie się ciągnika wpływa praca 
i jej sekwencje wykonywane w maszy-
nie, która może kontrolować, w zależ-
ności od etapu/sekwencji wykonywanej 
pracy, np. prędkość jazdy, stan zaworów 
hydrauliki (do np. wyrzucenia beli z ko-
mory, rozpoczęcia owijania siatką), jak 
i wpływać na zatrzymanie się ciągnika. 
Jak nietrudno zgadnąć – automatyza-

ISOBUS TIM
Tractor Implement Management (TIM) to funkcjonalność ISOBUS pozwalająca 
na sterowanie funkcjami ciągnika poprzez zagregowaną z nim maszynę. 
Jest to „współpraca” na wyższym poziomie niż w ramach „standardowego” 
przesyłu informacji po magistrali ISOBUS.

Po raz pierwszy funkcjonalność TIM, ale pod nazwą TBA wy-
nalazł i użył John Deere. System ten umożliwia szybszą pra-
cę prasy zwijającej i wykonywanie jednakowych bel pod wie-
loma względami.

Jedynymi maszynami, które mają certyfikację AEF dotyczący TIM, są wybrane prasy i prasoowijarki Krone. Obecnie na stronie tej organizacji, gdzie 
można sprawdzić możliwe konfiguracje sprzętu ISOBUS, znajdują się tylko maszyny Krone Comprima Combi.
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