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”EI ENÄÄ 
PUHELUITA.  
TimberMatic Kartat 

näyttää kaiken.”

”VÄHEMMÄN 
VAJAITA 

KUORMIA  
eli parempi tuottavuus.”



LISÄÄ 
TEHOA   
metsätöihin

TimberMatic Kartat ja 
TimberManager helpottavat 
elämää ja tehostavat 
puunkorjuuta tarkan 
reaaliaikaisen tiedon avulla.

TIMBERMATIC KARTAT
TimberMatic Kartat on osa 
TimberMatic-ohjausjärjestelmää. 
Se näyttää koneen ohjaus-PC:n 
karttanäkymässä reaaliaikaisesti kunkin 
puutavaralajin sijainnin ja määrän 
sekä muita paikkaan sidottuja tietoja, 
kuten leimikon rajat ja ajourat.

TIMBERMANAGER
TimberManager on verkkopalvelu, 
jonka avulla voit seurata meneillään 
olevia korjuutöitä. Näet, missä 
leimikkosi ja koneesi ovat ja miten työt 
etenevät. Käytä sitä mobiililaitteella 
tai tietokoneella, olitpa sitten 
liikkeellä tai toimistossa!



Reaaliaikainen suunnittelu ja seuranta  
ON NYT HELPPOA

Puutavaran etsiminen on nyt historiaa. Kasat on 
nyt helppo havaita, vaikka ne olisivat hautautuneet 
lumeen. Puutavaraa ei jää kuljettamatta.

EI ENÄÄ ETSIMISTÄ

Ohjelmiston käyttö voi parantaa 
tuottavuutta jopa 10–30 %!

TUOTTAVUUS

Tuotantotietoja päivitetään TimberMatic Kartat 
-toiminnossa jatkuvasti, joten se näyttää työmaan 
todellisen, ajantasaisen tilan. Kuormatraktorin 
kuljettajat näkevät välittömästi, missä tietyt tavaralajit 
sijaitsevat, ja voivat parhaimman reitin halutun 
kuorman keräilyyn ja varastolle kuljetukseen.

KULJETTAJAN OPASTUS

Kuljettajat näkevät muiden koneiden 
sijainnin sekä kunkin puutavaralajin määrän 
ja sijainnin työmaalla ja varastossa.

TILANNETIETOISUUS

OPERAATIO



Käyttäjien ja urakoitsijoiden on helppo merkitä 
vaarat, esteet tai haastava maasto työmaakartalle 
paikan päällä tai toimistossa ollessaan. Tiedot ovat 
reaaliaikaisesti kaikkien työmaan työntekijöiden 
saatavilla, ja siten työmaan tuntemus on 
parhaalla tasolla työn tehostamiseksi.

AJANSÄÄSTÖ

Konekannan käyttöä voidaan optimoida 
seuraamalla tuottavuutta, jäljellä olevaa 
työmäärää ja jäljellä olevaa työaikaa.

KALUSTONHALLINTA 

HALLINTA

TimberManager tarjoaa reaaliaikaista tietoa 
työmailta sekä automaattisesti luo ja lähettää 
raportteja määritetyille vastaanottajille. 
Työmaiden ja varastotilanteen tarkkailu, 
hallinta ja suunnittelu on helppoa.

OPERAATIOIDEN HALLINTA



Työn suunnittelu  
TIETOON  
PERUSTUEN
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2TimberManagerin ja 
TimberMatic Kartat -sovelluksen 
avulla työmaatiedot jaetaan 
reaaliaikaisesti kaikille työmaan 
toimijoille, joten työmaan 
tuntemus on paras mahdollinen 
ja tuottavuus paranee.

Leimikoiden yleisnäkymä auttaa työn 
suunnittelussa. Urakoitsija voi helposti 
tarkistaa, missä koneet ja leimikot sijaitsevat, 
ja nähdä puumäärät tienvarsivarastoissa. 
Asiakkaat voivat saada koneilta 
automaattisia raportteja, joissa kuvataan 
toimintojen tärkeimpiä tunnuslukuja.

Työmaan näkymässä esitetään 
edistyminen: paljonko on tehty 
ja mitä on jäljellä. Tämä auttaa 
ennakoimaan toimintojen 
jatkoa ja suunnittelemaan 
konekuljetuksia.

TimberManager

Ulkoinen laite

2
Helppokäyttöinen 

käyttöliittymä tekee 
suunnittelusta ja 

seurannasta helppoa.



3 4 5Harvesterin kuljettaja näkee 
työmaan tarkat rajat ja hakatun 
puutavaran määrän. Hän voi myös 
merkitä erityisiä ohjeita, kuten 
polttoainesäiliöiden sijainnit tai 
vaikeat paikat kuormatraktorille 
(ojat, kuopat, kivet jne.).

Leimikon yleisnäkymä auttaa 
kuormatraktorin kuljettajaa 
työn suunnittelussa: puulajit ja 
puutavaralajit hakkuupaikalla, 
optimaalinen reitti ja 
niiden noutojärjestys.

Työn edetessä kuormatraktorin 
kuljettaja näkee kuormausta 
odottavien tukkien määrän ja 
sijainnin. Tästä on apua myös 
työvuorojen vaihtuessa. Työn 
aikana varastoidun puutavaran 
määrää voidaan päivittää.

TimberMatic Kartat

Koneen ohjausjärjestelmä (PC)
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Helppo päivitys G-sarjan 
metsäkoneisiin

Täydellinen toiminta edellyttää 
John Deere -koneketjua

Onko koneesi ajalta ennen G-sarjaa? 
Lisätietoja päivityksistä saat paikalliselta 
John Deere -jälleenmyyjältä.

TEKNISTEN 
VAATIMUSTEN 
TARKISTUSLISTA 

Vakio-ominaisuus kaikissa uusissa 
John Deere -metsäkoneissa

deere.fi

Tämä esite on laadittu maailmanlaajuista jakelua varten. Yleisten 
tietojen, kuvien ja kuvausten lisäksi mukana saattaa olla sellaisia 
vaihtoehtoja tai lisävarusteita käsitteleviä kuvia tai tietoja, joita ei 
ole saatavana kaikilla alueilla. Lisätietoja saa paikalliselta John Deere 
-metsäkoneiden jälleenmyyjältä. John Deere pidättää oikeuden muuttaa 
tässä esitteessä kuvattujen tuotteiden teknisiä tietoja ja rakenteita 
ilman ennakkoilmoitusta. John Deere ei ole vastuussa esitteessä 
mahdollisesti olevista virheistä tai puutteista.

LUE LISÄÄ
Skannaa koodit puhelimellasi ja tutustu sivustoon 

deere.fi/fi/metsakoneet/timbermatic-kartat-timbermanager/
ja 

deere.fi/fi/metsakoneet/timbermatic-kartat-timbermanager/ 
timbermanager/

Painettu Suomessa, Offset Ulonen 05-2022.


