
Maszyny  
owinięte patentami

Tractor Implement Mana-
gement (TIM) to funkcjonal-
ność ISOBUS pozwalająca na 
sterowanie funkcjami ciągni-
ka poprzez zagregowaną z nim 
maszynę. Jest to „współpraca” 
na wyższym poziomie niż w ra-
mach „standardowego” prze-
syłu informacji po magistra-
li ISOBUS.

Trudno znaleźć na rynku 
bardziej wyspecjalizowane-
go producenta w wytwarza-
niu owijarek do sprasowa-
nych bel z zielonek od ir-
landzkiej firmy Tanco. Po-
stanowiliśmy przyjrzeć się 
bliżej trzem odmiennym 
maszynom tej marki pod-
czas pracy.
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Tańsze zamienniki elektroniki – nawet o 90%! 
Systemy sterownia maszynami – nie tylko rolniczymi – nie 

należą do prostych, szczególnie kiedy w grę wchodzą zaawan-
sowane układy elektroniczne. W wielu z nich praca i stero-
wanie są zależne od czujników. Dzięki nim komputery są in-
formowane o aktualnym położeniu danego podzespołu, o je-
go obrotach czy prędkości pojazdu. Zatem – bez czujników  
– ani rusz. Nie są to tanie podzespoły, a przynajmniej te kupowane w ser-
wisie. W wielu przypadkach jest to, niestety, jedyna droga do skutecznej 
naprawy wielu maszyn. Na szczęście w niektórych przypadkach można 
posłużyć się zamiennikami tańszymi nawet o 90%! W naszym cyklu ar-
tykułów o elektronice podpowiadamy, jak je rozpoznać, dobierać i zain-
stalować. W tym wydaniu RPT jest to tekst pod tytułem „Czujniki obrotów 
i prędkości – cz.1”, który zaczyna się na stronie 50. Nie jest to łatwa te-
matyka, ale nie ma od niej odwrotu i, jak wspomnieliśmy, wiedza ta po-
zwala zaoszczędzić spore pieniądze.
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