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AGCO Kort fortalt

Globale løsninger til landbruget

4.200
Forhandlere

VISION
Globale kvalitets 

løsninger til 
fremtidens landbruger   

MISSION
Bæredygtig udvikling 
gennem:
• Høj kunde service
• Kvalitetsprodukter
• Innovation
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AGCO Globalt salg 2017: USD 8.3bn  (DKK 52bn)

Europa og Mellemøsten (EME) området udgør 56% af AGCO salg globalt.

Europe and Middle East

56%

North America

22%

South America

13%

Asia-Pacific and Africa

9%
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AGCO mærker i EME området

Premium 

traktor mærke

Korn opbevaring

og behandling

Globalt anerkendt 

traktor-og 

redskabsmærke

Skandinavisk 

traktor kvalitet
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AGCO’s Smart Farming mål: Øget udbytte og effektivitet

Vækstsæsonen
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Udbytte

Tab
Fleet 

Management Drying

Logistics

Optimization

Tillage

Pest Control

Storage

Fertilization

Machine 

Management

Uptime

Planting
Weed Control

AGCOs overordnede Smart 

Farming mål er 

at kunne levere 20% 

forbedret indtjening over 5 år 

for landbrugere globalt.

Målet skal opfyldes gennem 

fokus på agronomi og 

omkostningsreduktion 

gennem hele vækstsæsonen.
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FUSE er AGCOs ”Smart Farming” løsning til optimering at 

udbytte og effektivitet gennem TEKNOLOGI og SERVICE 
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Fendt traktor: Digital teknologi og sensorer er i dag et vigtigt 
element i forbindelse med landmandens købsbeslutning

Automatisk 

dæktryksregulering

Cloud baseret opgave 

styring

Automatisk styring med 

2.5 cm nøjagtighed

Flåde Fjernovervågning

Foragerautomatik

Redskabet styrer

traktoren (TIM)

Sektionsafblænding og

tildelingskort

Integreret tablet display
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Tildelingskort – på den nemme måde 

Tildelingskortet kan benyttes til 

udbringning af:

• Gødning

• Såsæd

• Pesticider

• Vanding

• Jordbearbejdning 

AGCOs agronom Jens Chr. Jensen 

har lavet et tildelingskort baseret på 

fiktivt udbytte potentiale på området 

her udenfor.
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Landmandens udfordringer i dag 

Forskellige maskinmærker

skal kombineres

Maskinernes kompleksitet øges

Øget krav til investering 

og kapital binding
Klima

forandringer

Krav om bæredygtig 

produktion 
Øget omkostninger

til hjælpestoffer

Mange forskellige

leverandører

Øget regulering og

krav til dokumentation

Udbytte potentiale 
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Hvad er Smart Farming? 

Optimeret markdrift gennem fokus på interaktion mellem teknologi og agronomi

ca. 300 m

Bæredygtig markdrift 

gennem fokus på:

Næringsstoffer

Jordstruktur 

Ukrudt 

Sygdomme

Vand

Definitionen præcisionslandbrug dækker over anvendelsen af hjælpestoffer på det rette 
sted i korrekt mængde rettidigt. 

”Smart Farming” defineres som teknologi der automatiserer en række af de processer 
der indgå i præcisionslandbruget.
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Hvad motivere landmænd til at benytte “Smart Farming” 
på deres bedrift? 

Højere udbytte

Tilskud/krav til reduktion af 

pesticid forbruget

Tilskud/krav til reduktion af 

næringsstofforbruget

Sporbarhed og mærkning  

– højere salgspris for 

produkter garanteret 

bæredygtighed 

Gødningsregnskab

Sprøjtejournal

Myndighedskontrol 

Hvad bliver det næste?
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Forandringen af produkterne fortsætter med at stille krav til 
jordbrugeren og forhandleren 

Machine + 

related Service

Machine + 

related Service

Non Machine

related Services

Machine +

related Service

Non Machine

related Services

Steel, Iron, Hydraulics

Electronics

2010

Steel, Iron, Hydraulics

Electronics
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3.8 m³

12 t

5 m³

15 t
2 m³

6 t

0.3 m³

600 kg
3.8 m³

12 t

5 m³

15 t
2 m³

6 t
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Elektrificering i landbruget

Elektrificering rummer store muligheder for landbruget, men der ligger nogle ingeniør 

udfordinger før vi ser stor udbredelse.

Power kW 50 180 290 380

Hours/Day h 4 10 12 12

Battery1) kWh 100 900 1740 2280

Battery-Dimension
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Digital forretningsstrategi – kritiske succes faktorer 
Koncept



Det er ikke de store der æder de små, 

men de hurtige der æder de langsomme !
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Den nære fremtid er en trussel, men rummer også muligheder!


