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SERVICE & SUPPORT 
Preciesielandbouw vereist het 
aanleren van nieuwe vaardigheden  
De ingenieurs van Dinamica Generale 
zijn opgeleid om het hoofd te bieden 
aan:
• Complexe  OEM vereisten 
• De grote diversiteit aan 

landbouwpraktijken wereldwijd 
• Uitdagende toepassingen 
• Projecten op maat 

TRACEERBAARHEID
De technologie van Dinamica 
Generale kan een belangrijke bijdrage 
leveren aan de traceerbaarheid van 
voedsel door innovatieve oplossingen 
te bieden voor het traceren van alle 
produkten van het veld, de boerderij 
tot het bord  

DUURZAAMHEID
Dinamica Generale promoot 
een meer duurzame manier van 
landbouw: NIR technologie en 
cloudsoftware worden al vele Jaren 
gebruikt met positieve effecten 
op het milieu en produktiewinst 
op basis van slimme manieren om 
gegevens te volgen en gebruiken 

TECHNOLOGIE 
Verbonden sensortechnologien 
zijn al op grote schaal beschikbaar  
Dinamica Generale beinvloedt 
arbeidspraktijk en nieuwe 
bedrijfsmodellen 

Waarom ons kiezen?

Dinamica Generale richt zich op het ontwikkelen van innovaties,  
het introduceren van nieuwe baanbrekende oplossingen om kosten  
te besparen en het verminderen van de impact op het milieu 

We besteden elk jaar meer dan 10% van onze omzet aan onderzoek en 
ontwikkeling en ons bedrijf is opgezet met een waardegedreven platte 
organisatie en onafhankelijke teams, die projecten van begin tot einde 
uitvoeren 

Ons doel is agrariers te helpen meer en beter voedsel te produceren   
De preciesielandbouwtechnologie die door Dinamica Generale is ontwikkeld, 
is voornamelijk gebaseerd op een combinatie van weeg- en aangesloten 
sensoren, NIR scanners en cloudsoftware  

INNOVATIEVE 
AANPAK VAN 

PRECIESIELAND 
BOUW

INTRODUCTIE1.
1.1 _ Precisielandbouw: de toekomst van de landbouw
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VAN ALLE KOSTEN OP EEN 
MELKVEEBEDRIJF ZIJN 
GERELATEERD AAN VOER

60%

INTRODUCTIE1.

Daarom biedt Dinamica Generale U 
een compleet managmentplatform 
voor een volledige traceerbaarheid 
van het veld tot op het bedrijf. 
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Stabiele en voorspelbare voerkwaliteit is topprioriteit voor de hedendaagse veehouders  Het project dat we 
Myfeed 360 noemen, is erop gericht boeren te voorzien van de meest geavanceerde technologie voor het 
monitoren, meten en waarborgen van de kwaliteit van elke fase van het voerproces  Dit is wat we beheren:

1. Invoering van het rantsoen in het DTM managment software en het bijhouden van de kosten
2. Aanpassing van elk geladen ingredient op basis van droge stof en voedingsstoffen
3. Controleren van de TMR homogeniteit en vezellengtes tijdens het mengproces in de TMR mixer
4. Het meten van de werkelijke hoeveelheid voer die aan elke groep wordt verdeeld
5. Opvolging van de melkproduktie op basis van de werkelijke opname van de droge stof
6. Beheer van de prestaties in real time van elke lokatie
7.	 Voedingsinformatie	online	delen	met	voedingsdeskundigen	om	procesefficientie	te	verbeteren

WAARDETOEGEVOEGDE OPLOSSINGEN VOOR MELK-EN 
RUNDVLEESBEDRIJVEN DIE PRODUKTIE EN INKOMSTEN 
WILLEN MAXIMALISEREN

Homogeneity & length of fibers

 Trace feeding Real time weight adjustment

Enter recipe / Feed cost

Feed
Rations

Feed
Rations

Feed
Rations

Feed
Rations

Feed
Rations

Voerverdeling Real time
gewichtsaanpassing

Invoeren rantsoenen / Voer kosten

Homogeniteit
& vezellengte
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WEEG
TECHNOLOGIE

2.
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Kies	uit	meerdere	configuraties	en	maten,	maar	doe	nooit	concessies	aan	precisie	en	betrouwbaarheid,	 
die standard zijn in elke weegcel die door Dinamica Generale wordt vervaardigd 

We produceren al sinds de Jaren negentig weegcellen die aan de eisen van onze klanten voldoen   
Hoewel we een uitgebreid produktaanbod hebben, zullen we, als U niet precies kunt vinden wat U zoekt,  
met U samenwerken om een nieuw product te ontwikkelen data an uw behoeften voldoet 

Dinamica Generale biedt een uitgebreid assortiment weegsensoren voor agrarische toepassingen zoals 
graanwagens, opraapwagens, aanhangers en mest-mineralenverspreiders  Voor alle machines leveren wij 
sensoren, aansluitdozen en kabels  Indien nodig bieden wij ook systemen aan die zijn afgestemd op speciale 
toepassingen 

Algemene specificities van weegcellen

Standaard kabel lengte m (ft):

 2 m (6 5)
 4 m (13)
 5 m (16 4)
 6 5 m (21 3)
 7 m (23)
 9,2 m (30)
 10,7 m (35)
 12,2 m (40)
 15,5 m (51)

Connectoren en junction boxen

MIL-5015

Bare wires - AMP

ECP - AMP

MIL-5015

AMP

Bare wires

ECP

AMP

AMP

AMP

NEW

• Volledige traceerbaarheid van elke sensor
• Fabrieksstandaard pre-callibratie-en testprocedures
• Hoge nauwkeurigheid
• Breed assortiment beschikbaar
• TPE kabels: maximale bescherming tegen vocht, 

vlam en temperatuur (bedrijfstemperatuur  
-50° C ~ 90° C)

• Industriele afdichtingen van de hoogste kwaliteit 
beschermen tegen ruwe omstandigheden in de 
landbouw

• IP68 beschermingsgraag
• Mechanisch ontwerp op maat beschikbaar op 

aanvraag 

Eenvoudige installatie: 
• Weegcellen met AMP-connector kunnen eenvoudig 

worden geinstalleerd dankzij minimale kabellengte  
(slechts 10 cm - 4”)

• Het risico dat de kabel per ongeluk wordt doorgesneden 
tijdens de installatie wordt geminimaliseerd 

Kosten besparend: 
• Snelle vervanging van de kabels reduceert uitvaltijd van 

de machine tot vrijwel nul 
• In geval van kabelbreuk tijdens veldoperaties, wordt alleen 

de kabel vervangen in plaats van de gehele weegcel 

WEEGTECHNOLOGIE

2.1 _ Weegcellen en sensoren
2.
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MOBIEL

Robuuste heavy-duty Mobiele weegcel gemaakt van behandeld gelegeerd staal voor 
weegtoepassingen aan boord 

Kenmerken
• Hoge kwaliteit gelegeerd staal: Dinamica Generale’s  speciale thermische behandeling 

maakt het jarenlang stabiel 
• High resistant coating (480h salt spray testing)
• Aluminum bescherming: spanningsmeter beschermd tegen stoten en vocht 
• Temperatuur compensatie als optie 

Afmetingen en capaciteit

PLAT lengte mm (in) capaciteit Kg (lb) 

MIN MAX MIN MAX

240 (6 096) 450 (17 72) 5 000 (11,023) 20 000 (44,092)

MOBIEL diameter mm (in) capaciteit Kg (lb) 

MIN MAX MIN MAX

25 (0 98) 95 (3 74) 315 (695) 15 000 (33,069)

PLAT

Platte weegcellen ontworpen voor weegtoepassingen on-board  Meestal geinstalleerd in de 
bodem tussen tank en chassis of op eenpuntsophanging  

Kenmerken
• Ontworpen voor het wegen van voertuigen on-board 
• Eenvoudig	te	installeren	als	retrofit	voor	aftermarket	toepassingen.
• Verkrijgbaar met zeer resistente coating (480h salt spray testing) of vernikkelde coating 
• Temperatuur compensatie als optie
• Mechanisch ontwerp op maat beschikbaar op aanvraag 

Afmetingen en capaciteit

SPANNING SENSOR

Spanning sensoren meten vervorming en spanning van constructies   
Ze worden toegepast om overbelasting te wegen en te beheersen 

Kenmerken
• Meten van spanning/compressie van het lichaam waar het aan vast gemaakt is 
• Hoge gevoeligheid 
• Eenvoudige montage en demontage (Boren of machinal bewerken is niet nodig)
• Ontworpen voor verschillende toepassingen (asweging, overbelastingscontrole, 

spannings/rekbewaking van constructies)

Afmetingen en capaciteit

SPANNING SENSOR Meetbereik

±500 μm/m

Toepassingen: 
Hakselaar, 
voermengwagen, 
graanwagen, 
aanhanger, balenpers, 
balenwikkelaar, 
zaaimachine, mest-en 
mineralen strooiers, 
verdichters en alle 
lanbouwmachines in 
beweging 

Toepassingen: 
Kippers, 
tankwagens, 
opraapwagens, 
graanwagens, 
aanhanger, 
mestverspreider en 
vuilniswagens 

Toepassingen: 
Trailer, 
Mestverspreider,  
on-board wegen in 
het algemeen 

2. WEEGTECHNOLOGIE  | 2.1 WEEGCELLEN EN SENSOREN
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TREKSTANG

Robuuste heavy duty weegcel gemaakt van gelegeerd staal voor het wegen on-board 

Kenmerken
• Speciaal	ontworpen	voor	sleepogen	met	flens,	kan	worden	toegepast	op	in	de	fabriek	

gemonteerde of achteraf aangebrachte apparatuur 
• Typisch geinstalleerd op opraapwagens, strooiers, graanwagens en andere getrokken 

toepassingen  on-board 

Afmetingen en capaciteit

TREKSTANG capaciteit Kg (lb)

MIN MAX

4 000 (8,818) 10 000 (22,045)

Toepassingen: 
Voermengwagen, 
opraapwagen, 
aanhanger, 
balenpers, 
hooibalenwikkelaar, 
zaaimachine, 
mest-en 
mineralenstrooiers, 
verdichter 

2. WEEGTECHNOLOGIE  | 2.1 WEEGCELLEN EN SENSOREN

COMPRESSIE afmetingen mm (in) capaciteit Kg (lb) 

LENGTE DIAMETER MIN MAX

108 (4 25) 73 (2 87) 13 608 (30,000) 22 680 (50,000)

COMPRESSIE

Met nominale belastingen van 13t tot 22t zijn Dinamica Generale compressie weegcellen 
toepasbaar voor een verscheidenheid aan landbouw- en on-board toepassingen 

Kenmerken
• Ontworpen voor stationaire/mobiele toepassingen met hoge capaciteit (graankarren, 

weegbruggen, silo’s)
• Aluminum bescherming: spanningsmeter beschermd tegen stoten
• Temperatuur compensatie als optie

Afmetingen en capaciteit 

Toepassingen: 
Opraapwagen, 
voermengwagen, 
graanwagen, 
aanhanger, 
mestverspreider 

Toepassingen: 
Voermengwagens, 
opraapwagen, 
graankar, aanhanger, 
mestverspreider, 
rijdend voertuig in het 
algemeen 

SPINDEL

Spindel weegcellen worden op assen geinstalleerd  Meestal op 3- en 4 punts schaalsystemen 

Kenmerken
• Hoogwaardig gelegeerd staal: Dinamica Generale speciale thermische behandeling 

maakt het jarenlang stabiel 
• Zeer resistente coating (480h salt spray testing)
• Temperatuur compensatie als optie 
• Mechanisch ontwerp op maat beschikbaar op aanvraag 

Afmetingen en capaciteit

SPINDEL van tot

Diameter mm (in) 63,5 (2 5) 114 (4 5)

Capaciteit Kg (lb) 5 000 (11,023) 13 000 (28,660)
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Aansluitschema

Type: Mobiele weegcellen
Bereik: 1-10 t

Type: Platte weegcellen
Bereik: 10-20 t

Type: Compressie weegcellen
Bereik: 15-23 t

2. WEEGTECHNOLOGIE  | 2.1 WEEGCELLEN EN SENSOREN

PIN afmetingen mm (in) capaciteit Kg (lb) 

MIN MAX MIN MAX

35 (1 38) 60 (2 36) 3 000 (6,614) 10 000 (22,046)

PIN

Weegcellen met scharnierpen voor realtime bewaking van de belastingskrachten  Meestal 
geinstalleerd op de achterste scharnierpunten van kippers 

Kenmerken
• Ideaal als retro-t, pin weegcellen kunnen eenvoudig worden geintegreerd in 

aftermarketapparatuur zonder ruimte in beslag te nemen (zoals scharnieren van kippers)
• Geschikt voor een groot aantal toepassingen (katrollen, sluitingen enz)
• Vervaardigd van 17-4 PH roestvrij staal dat een uitstekende combinatie biedt van hoge 

sterkte, goede corrosieweerstand en goede mechanische eigenschappen 

Afmetingen en capaciteit

Toepassingen: 
Kippers, 
opraapwagens, 
graanwagens, 
mestverspreider 

MIL-5015

Bare wires

ECP
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De juiste weegschaal voor elke behoefte

Het brede scala aan weegdisplays biedt geintegreerde functionaliteit en 
verschillende opties op basis van de vereiste prestaties 
Wat zijn de voordelen?

• Flexibel assortiment,ontworpen voor elke behoefte  (getrokken of zelfrijdend, 
stationaire mixer, automatisch voersysteem etc )

• Evenwichtige prijs/prestatieverhouding
• Minimalisering van uitvaltijden door geintegreerde bewaking en diagnose
• Meertalige intuitieve gebruikersinterface (alle EU talen, chinees, Russisch 

enz)
• IP 68 bescherming voor alle weegschalen

Model DG400
Beschrijving Digitale weegschaal

Kenmerken • Overbelastingscontrole voor verbeterde veiligheid van de machinist
• Werkmodus: totaal/gedeeltelijk en netto/brutogewicht 
• WiNETTM poort voor plugandplay verbinding van alle accessoires
• Alle modellen weegcellen kunnen worden aangesloten
• Modbus - CAN J1939 protocollen op aanvraag

WEEGTECHNOLOGIE

2.2 _ Weegdisplays
2.
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WEEGTECHNOLOGIE

Model DG500
Beschrijving Programmeerbare weegschaal voor middelgrote bedrijven

Kenmerken • 24 Recepten, elk 18 ingredienten (uit een lijst van 48 ingredienten)
•  24 Distributieprogramma’s met 18 distributiepunten voor elk programma 

(uit een lijst van 48 distributiepunten)
• Servicefunctie met overbelastingsrecorder en werktijdenteller
• Compatibel met  DTM Cloud Software Advanced Versie
• Ingredient verbruiksmeter
• Download uitvoeringsrapport  in excel
• FarmCHEF - DinaTEL 3 APP compatibiliteit

Model DG600
Beschrijving Programmeerbare weegschaal voor middelgrote en grotere bedrijven

Kenmerken • 99 Recepten, elk 24 ingredienten (uit een lijst van 99 ingredienten)
•  48 distributieprogramma’s met distributiepunten voor elk programma (uit 

een lijst van 64 distributiepunten)
• Compatibel met de geavanceerde versie van DTM cloud software
•  Draadloze gegevensuitwisseling tussen indicator en DTM software via de 

4G modem
• Meertalige interface inclusief ideogrammen (Chinees, Japans etc)
• FarmCHEF - DinaTEL3 APP compatibiliteit

Model DG8000
Beschrijving Programmeerbare weegschaal voor grotere bedrijven en loonvoerders

Kenmerken • Programmas kunnen direct vanuit de schaal worden gewijzigd (koenummer, 
ingredienten kg  etc )

• Draadloze gegevensuitwisseling tussen indicator en DTM software via de 
4G of WiFi modem

• Compatibel met DTM cloud software Professional versie
• Restvoer managment
• Werktijden bijhouden

Model DG8000-IC
Beschrijving Programmeerbare weegschaal voor gestructureerde en veeleisende bedrijven

Kenmerken • Rantsoenformulering op basis van dagelijkse drogestofopname per groep
• Premix management
•	Specifiek	ontworpen	voor	het	integreren	van	NIR	analyzers
• Monitoren van de arbeidseffectiviteit van chauffeurs
• Geschikt voor automatische voersystemen
• Compatibel met de DTM cloud software IC versie
• Beheer van meerdere rantsoenen
• Modbus protocol ingebouwd

2.
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WEEGTECHNOLOGIE

2.3 _ Accessories

Compatibiliteit  
met devolgende  
displays:

DG 400 ECU
FIELD Scale  
All feeding  
monitoring
weight indicators

WiNET
Draadloze communicatie  
weegschaal assecoires

Stuurt uw 
automatisch 
voersysteem

Motor
Control Box*

Easy Control

Houdt de weegdisplay 
onder controle tot  
25 meter

Dina TEL 3

Draadloze bediening vanuit de 
trekker/loader cabine

Compatibiliteit  
met devolgende 

displays:

DG 8000
DG 8000-IC 

Compatibiliteit met 
devolgende displays:

DG 400 
DG 500 
DG 600

DG8000-IC 

Verzend t signal van 
elke Dinamica Generale 
display
(4-20 mA or 0-10 V,
RS232,	Profibus)

Weight 
Transmitter
DG-WT*

Compatibiliteit met  
devolgende displays:

DG 500 
DG 600 
DG 8000
DG 8000-IC

Compatibiliteit 
met devolgende 

displays:

DG400
DG500
DG600

DG8000-IC

Extra 
Display*

Afstands-
display*

*Alle accessories kunnen met kabel worden aangesloten

We bieden een verscheidenheid aan accesoires om aan uw behoeften te voldoen   
Van afstandisplays tot afstandsbediening en ECU voor automatische voersystemen 

Model Extra Display
Beschrijving •  LED Display om het gewicht en naam van de componenten te controleren, 

zelfs op grote afstand (meer dan  30 m - 100 voet) 
• Hoogwaardig beeldscherm, zelfs in direct zonlicht 

Model Afstandsdisplay
Beschrijving •  Hoog rendement LED-display dat onder alle lichtomstandigheden zichtbaar 

is 
•  Duidelijke en comfortabele weergave van gewichtsinformatie vanuit elke 

positie 
• Kortere insteltijd en eenvoudige aansluiting op de display 

2.
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Model EASY CONTROL 2 WiNETTM

Beschrijving Afstandsbediening om de display te beheren tot 25 meter  Met de WiNET 
Modem Interface kan de aftandsbediening worden gebruikt met alle Dinamica 
Generale draadloze accesoires zonder enige interferentie: alle apparaten 
communiceren binnen hetzelfde netwerk 

Model Dina TEL 3
Beschrijving Dina TEL 3 is een draadloze afstandsbediening met een groot display waarop 

informatie over alle voerhandelingen wordt weergegeven  De Dina TEL 3 is 
uitgerust met een inuitief toetsenbord om de weegindicator rechtstreeks 
vanuit de trekker/loadercabine te bedienen 

Model Dina TEL 3 APP
Beschrijving Dina TEL 3 App is de ultieme technologie ontwikkeld door Dinamica Generale 

die de controle van de display naar uw smartphone of tablet brengt  Door 
simpelweg de DG WiFi Gateway te installeren, kunt U van uw smartphone 
een	weegdisplay	maken	en	het	laadproces	efficienter	maken.	Ervaar	een	
nieuwe manier van werken, download de DinaTELL3 app op Google play of 
App store en gebruik uw mobiel tijdens uw dagelijkse werkzaamheden om te 
genieten van het gebruiksgemak 

Distribution Tracking

Met	als	doel	de	efficientie	en	controle	van	rantsoenen	te	verbeteren	
promoot Dinamica Generale een elektronisch apparaat dat het voer via een 
tagsysteem verdeeld onder de verschillende groepen  (Distributie volgen is 
alleen beschikbaar voor DG8000-IC)  

•  Volg het verdeelde TMR voor elke groep en houd de distributie onder controle.

•  Bewaking van nauwkeurigheid van de operator voor continue procesverbeterig.

•  Het leveren van de juiste hoeveelheid TMR betekend minder restvoer en daarmee 
lagere voerkosten.

VOORDEEL 
VOOR DE 

KLANT

pen tag

2. WEEGTECHNOLOGIE  | 2.3 ACCESSORIES



- 15 -

2. WEEGTECHNOLOGIE  | 2.3 ACCESSORIES

Motor Control box
De Motor Control Box is de totaaloplossing voor het aansturen van 
automatische voersystemen  

Met de Motor Control Box worden functies zoals het openen van 
deuren, starten van vijzels en het regelen van materiaalafvoer uit de 
silo’s, om er maar een paar te noemen, eenvoudiger en sneller 

1) AUTOMATISCH LAADPROCES

Het system is ontworpen om ingredienten die in silo’s zijn opgeslagen 
te controleren en automatisch te beheren om de best mogelijke TMR- 
kwaliteit te verkrijgen 

2) AUTOMATISCH DISTRIEBUTIEPROCES

De Motor Control Box regelt de TMR verdeling vanuit de 
voermengwagen direct voor de koeien  Dankzij DTM Feeding 
management Software kunnen programma’s direct vanuit kantoor 
worden ingesteld 

Displays’ 
Compatibiliteit

DG8000 - DG8000-IC

Voordelen •	Efficiente	automatiseringscontrole	tijdens	het	laden	
en distribueren van voedingsmateriaal binnen 
stationaire mengsystemen 

• Flexibel  Het system kan door de klant worden 
ingesteld op basis van zijn behoefte 

• Betrouwbaar  Automatische besturing van het gehele 
proces zonder de aanwezigheid van operators 

• Winstgevend  Grote nauwkeurigheid, minder 
materiaalverspilling 
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Model Weight Transmitter DG-WT
Displays’ 

Compatibiliteit
DG400 - DG500 - DG600 - DG8000 - DG8000-IC

Beschrijving The Weight Transmitter DG-WT is een digital-analoge gewichtszender 
special ontworpen voor Dinamica Generale weegdisplays Bijzonder geschikt 
voor biogastoepassingen  DG-WT kan worden gebruikt in verschillende 
toepassingen, van eenvoudig wegen tot meng- en vulstations, in 
combinatie met PLC’s, computers of andere toezichtsystemen 

Kenmerken • Gewichtssignaal verzenden van elke Dinamica Generale display (4-20 mA 
or 0-10 V, RS232)

• 3 digitale uitgangen (PWR1,PWR2,PWR3) - 4 analoge uitgangen
• Pro bus module als optie

Voordelen • Makkelijk te kallibreren
• Hoge nauwkeurigheid
• Duurzaam compact ontwerp

2. WEIGHING TECHNOLOGY  | 2.3 ACCESSORIES2. WEEGTECHNOLOGIE  | 2.3 ACCESSORIES

Ontdek alle aan-
sluitmogelijkheden 
van assecoires
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Ontketen de kracht met DG WiFi Gateway

Dinamica Generale heeft innovatieve app-oplossingen ontwikkeld om ondernemers te helpen het voerproces 
rechtstreeks vanaf een mobiel apparaat te beheren 

Ontdek de nieuwe voerervaring, waarbij U het hele voerproces rechtstreeks met uw smartphone of tablet onder 
controle houdt  

DG Wi-Fi gateway maakt het mogelijk om de displays van Dinamica Generale te koppelen met Farm Chef of 
DinaTELL3 APP 

Download apps op uw mobiele apparaat en verbind de display met de DG WiFi  Gateway om te beginnen met 
voeren 

DG500

ENTER

RESET

TOTAL

Ao 1

PARTIAL

ALARM

ID

MENU
(SELECT)

0

Total Weight

Dina TEL 3 APP DG Wi-Fi Gateway

WEEGTECHNOLOGIE

2.4 _ App oplossingen
2.
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DinaTEL 3 APP is een mobiele app die de controle van de display 
naar uw mobile apparaat brengt  Gebruikers kunnen rechtstreeks 
vanuit de laadmachine tarreren, voerprogramma’s invoeren, enz   
DinaTEL 3 APP is beschikbaar voor Android en iOS en compatible 
met DG500, DG600 en  DG8000-IC displays 

Dina TEL 3 App

• Veranderd uw smartphone in een afstandsbediening 
om	het	laadproces	efficienter,	nauwkeuriger	en	sneller	
te maken 

• Bekijk en bedien de gewichtsfuncties eenvoudig vanaf 
uw smartphone 

• Werkt met DG500, DG600 and DG8000 IC 

WEEGTECHNOLOGIE

2.4.1 _ DINA TEL 3 APP 
2.
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 is een cloud gebaseerd precisievoersysteem  
Door het slimme en eenvoudige ontwerp kunt U eenvoudig 
rantsoenen en groepen rechtstreeks met uw smartphone/tablet 
samenstellen en beheren 

Stel onderweg rantsoenen in, controleer de prestaties op de 
app en maak verbinding met de DTM cloudsoftware om te 
vergelijken en gegevens uit te wisselen  De app is real-time 
gekoppeld aan het weegsysteem in de voermengwagen 

Alle DG500 and DG600 displays in de 
markt kunnen  opgewaardeerd worden 

om met DG WiFi Gateway te kunnen 
werken 

WEEGTECHNOLOGIE

2.4.2 _ FarmCHEF
2.
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• Snellere en interactievere voerervaring 
tijdens laden en distribueren 

• Voerrapporten direct vanuit de app 
uitvoeren en delen via mail, whatsapp, etc 

• Plug & play geschikt voor elk merk 
voerwagen 

• Maak verbinding met DTM 
Farmchef software in de cloud om 
voerkosten,voorraad en alle belangrijke 
KPI’s van uw bedrijf te bewaken 

33,33%

151/210 Kg

SAVE

Herd Management

Melk data

Web App

Voorlichter

2.  WEEGTECHNOLOGIE  | 2.4.2 FARMCHEF

SELECTEER 
VOERPLAN

HERVATTEN VAN 
HET TE LADEN 

RECEPT

LADEN/LOSSEN 
(MIXTIJD IN TE STELLEN 
VOOR ELK INGREDIENT)

VOERDATA
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Feedelio is het precisievoersysteem dat is ontworpen 
om alle stadia van voeren te controleren  Het hele 
process van rantsoenberekening, datatransmissie 
tot en met distributie van voerrantsoenen  Feedelio-
systeem beheert alle gegevens die dagelijks binnen 
het voerproces worden verzameld en zet deze 
om	in	bruikbare	informatie	om	de	efficientie	en	
bedrijfsprestatie te verhogen 

Feedelio bestaat uit  DTM – Daily TMR Manager, de uitgebreide software voor voerbeheer in de cloud die is 
ontworpen om het dagelijkse voerproces te optimalizeren, een programmeerbare display, een 4G modem voor 
gegevensuitwisseling en de DTM-app om de belangrijkste prestaties van uw bedrijf te volgen  Het systeem kan 
worden uitgerust met de NIR scanner (voor zowel getrokken als zelfrijdende voermengwagen) waarmee de 
kwaliteitscontrole nog verder kan worden verbeterd 

WEEGTECHNOLOGIE

2.5 _ Feedelio
2.
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Mogelijkheden Systeem configuratie Voordelen

FEEDELIO 600 Advanced CLOUD
• DG600 display

• DTM Daily TMR Manager 
Software (Advanced Version)

• 4G modem 

• DTM App

• Volautomatische controle 
van werktijden en kosten van 
rantsoenberekening tot voeren van 
elke diergroep

• Kontrole van de werktijden
• Kontrole en management van de 

voorraad
• Droge stof aanpassen voor elk 

ingredient

FEEDELIO 8000 Professional CLOUD
• DG8000 display

• DTM Daily TMR Manager 
Software (Professional Version)

• 4G modem 

• DTM App

• Restvoerbeheer

•	Specifieke	kenmerken	voor	
loonvoerders

• Bediening van de operator via 
specifieke	login

• Volledig te integreren met NIR 
analysesystemen

FEEDELIO IC CLOUD
• DG8000-IC display

• DTM Daily TMR Manager 
Software (IC Version)

• 4G modem

• DTM App

• Restvoerbeheer

• Volledig te integreren met NIR 
analysesystemen

• Premix beheer 

• Optimale controle voor maximale 
produktie

2. WEEGTECHNOLOGIE  | 2.5 FEEDELIO
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Mogelijkheden Systeem configuratie

Configuratie 1

- Displayr: DG500
- Afstands Display: EXTRA Display + 

WiNET Modem
- Afstandsbediening: Dina TEL 3

+Vdc

Configuratie 2

- Display: DG600
- APP: FarmChef / DG Wi-Fi Gateway

Configuratie 3

- Display: DG8000-IC
- Data Uitwisseling: 4G Modem
- DTM Core App
- Feeding Management: DTM IC Cloud 

Software
- Afstandsbediening: Dina TEL 3 App

WEEGTECHNOLOGIE

2.6 _ Beschikbare configuraties
2.
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Mogelijkheden Systeem configuratie

Configuratie 4

- Display: DG8000-IC
- Afstand Display: EXTRA Display + 

WiNET Modem
- Afstandsbediening: Dina TEL 3
- Feeding Management: DTM IC Cloud 

Software
- DTM Core App
- EvoNIR Analyzer
- Gegevensuitwisseling:4G Modem

Configuratie 5

- Display: DG8000-IC
- Gegevensuitwisseling: 4G Modem
- Feeding Management: DTM IC Cloud 

Software
- DTM Core App
- Afstands display: Extra Display
- EvoNIR Analyzer

4G

Configuratie 6

- Display: DG8000-IC
- Feeding Management: DTM IC Cloud 

Software
- DTM Core App
- Motor control box
- Gegevensuitwisseling:4G Modem 

 

2. WEEGTECHNOLOGIE  | 2.6 BESCHIKBARE CONFIGURATIES
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SMART Control

Draadloze Display Indicator

Volledig draagbare display- in de trekker- op het land- op de boerderij

Meer dan een portable display  Smart Control is de one-stop portable 
draadloze oplossing voor hydraulische-en weegfuncties  Het apparaat kan 
worden aangepast als alleen weegdisplay, hydraulisch of door weeg- en 
hydraulische functies samen te integreren

De hydraulische functies zijn in hoge mate aanpasbaar en beheren tot 
24 magneetventielen met intern geluidsalarm en kleurendisplay voor 
een goede zichtbaarheid  Losdeuren openen en sluiten, activering van 
transportbanden zijn slechts enkele functies die Smart Control kan 
aansturen 

Bovendien kunnen alle functies 
die door Smart Control worden 
bestuurd eenvoudig worden 
geprogrammeerd dankzij de 
Smart i-Con-software, een 
specifieke	cloudtool	die	is	
ontworpen om uw apparaat 
naar uw behoeften te 
configureren.

• Bespaard tijd tijdens het het laden en lossen door de hydraulische 
functies te regelen.

• Aanpasbare oplossing interment van functies en grafisch ontwerp om 
aan de behoeften van elke klant te voldoen.

• Alle weeg-en hydraulische functies in de palm van je hand. 

VOORDEEL 
VOOR DE 

KLANT

WEEGTECHNOLOGIE

2.7 _ SMART Control
2.
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Dinamica Generale heeft sinds 2000 NIR systemen ontwikkeld  Duizenden installaties 
over de hele wereld, uitgebreide on-site, realtime analyse ervaringen en mogelijkheden 
voor het genereren van interne kalibratiecurves vormen de basis van ons succes 

Herd managers, voedingsdeskundigen, biogasinstallaties, telers en loonwerkers, om er 
maar een paar te noemen, gebruiken wereldwijd Dinamica Generale NIR scanners om 
intelligente beslissingen te nemen en onmiddelijke, effectieve acties te ondernemen om 
de winst te optimaliseren 

ON-FARM
ANALYSE

3.
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EvoNIR 4.0. Bijna perfect.
Of uw doel nu is telen, veldbemesting, biogasopwekking of zuivelproduktie, precisie is het sleutelwoord voor 
succesvolle landbouw  Met Evo-NIR analyse kunnen gebruikers een nieuw niveau van nauwkeurigheid en 
efficientie	bereiken	met	realtime	gegevens	direct	in	het	veld.	

Gemonteerd op landbouwmachines en voerinstallaties, kan Evo-NIR droge stof, eiwitten, zetmeel, vezels, NDF, 
ADF, ruw as,  suiker en vele andere voedingsstoffen in realtime meten met uitstekende nauwkeurigheid 

VOORDELEN 
VOOR DE 

KLANT

OOGST

SL
U
R
R
Y

SP
R
EA

D
IN

G A
N
IM

A
L

FEED
IN

G

Slurry
tanker

Forage 
wagon

Opraapwagen Application PackHakselaar 
Application Pack

Combine  
Application Pack

Baler

NIR
Reverse

Feed mixer

Balenpers 
Application Pack

Mesttank
Application Pack

Voermengwage

Forage 
harvester

Combine

• Akkerbouw:
Detecteer plantenziektes vooraf voor een effectiever gebruik van chemicalien en een 
duurzamere manier van gewasbeheer  Meet de plantkwaliteit voor de oogst, tijdens en 
na de oogst 

• Loonwerks:
Bied klanten aanvullende diensten door waardevolle gewasanalyses en 
opbrengstkaarten aan te bieden  Maak aanpassingen aan de hakselaar als er tijdens het 
oogsten overtollig ruw as wordt gedetecteerd 

• Biogas:
Biogasinstallaties hebben op droge stof gebaseerde contracten met leveranciers die 
verse produkten leveren  Constante monitoring van voedingsstoffen van wat geleverd 
wordt zorgt voor betere prestaties van de installatie  Het bewaken van gehaltes aan 
nutrienten in geleverde produkten is een belangrijke factor om homogene produktie van 
biogas te garanderen 

• Veehouderij:
Automatische aanpassing van het rantsoen  op basis van voedingswaarde om kwaliteit, 
produktie en winst te verbeteren  

ON-FARM ANALYSE

3.1 _ NIR Technologie: EvoNIR 4.0
3.
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Met behulp van gepatendeerde technologie meet Evo NIR in real time droge stof en belangrijke voedingsstoffen 
(eiwit, ADF, NDF, ruw as, ruw vet, zetmeel, enz) Het system herberekend in real time het te laden gewicht voor 
elk ingredient om een consistent rantsoen te garanderen  Alle gegevens worden opgeslagen in de DTM Cloud 
software 

Door de droge stof en andere nutrienten in real time te meten kan men:
• De melkproduktie verhogen dankzij een juiste behhersing van het voerproces 
• Ruwvoedervariabiliteit beheren (weersomstandigheden)
• Het restvoer beheren
• De gezondheid van de koeien verbeteren 

Het system geeft volledige controle over voercomponenten

Met NIR technologie kan men voor elke TMR vracht de droge stof automatisch aanpassen aan 
de aanbevelingen van de nutrionist 

Evo NIR in combinatie met de Dinamica Generale precisievoersystemen geeft het totale packet 
om een nauwkeurig rantsoen te voeren bij elke voerbeurt  Dit helpt om meer proactieve, 
consistente en betere managers te worden 

ON-FARM ANALYSE

3.1.1 _ NIR voor zelfrijders
3.

VARIATIES IN DROGE STOF
KUNNEN NIET VERWIJDERD WORDEN

ALS JE HET WEET  
KAN JE HET STUREN 
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EvoNIR geinstalleerd op de getrokken voermengwagen kan continu de kwaliteit van het mengsel bewaken   
Real time analyse met aanpassing garandeert een homogene en constante TMR conform de formulering van de 
adviseur 

H2
0 

AD
JUSTMEN

TTM
R ANALYSIS H

O
MOGENEITY

• Homogeniteitsindex
• Bepaal de juiste tijd om te stoppen met mengen
• TMR Analyse
• H2O hoeveelheid aanpassing

ON-FARM ANALYSE

3.1.2 _ NIR op een getrokken mengwagen
3.
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• AgriNIR: Standaard 7 voorgeladen ingredienten (mais, hooi, verse mais, lucernehooi, graskuil, TMR en sojameel) 
• AgriNIR Drijfmest: Standaard 4 voorgeladen ingredienten (varkensdrijfmest, koemest, gemengde drijfmest en 

digistaat). Maakt verbinding met uw computer via USB poort en WiFi met go cloud gateway om resultaten en 
statistieken uit te voeren. Print rapporten direct na de analyse uit dankzij de ingebouwde printer.

AgriNIR

Je eigen lab onderweg

• Betrouwbaar. De hoogst mogelijke nauwkeurigheid ter plaatse.
• Robuust. Stevige koffer, volledig draagbaar, minimaal onderhoud.
• Veelzijdig. Bepaal het juiste moment om te oogsten. Controleer de kwaliteit 

van het aangekochte voer. Controle voervoorraad.
• Winstgevend. Waar voor je geld.
• Snel en makkelijk te gebruiken. NIR analyse in seconden.
• Gegevens draadloos overbrengen naar NIR trace cloud software. 

AgriNIR
VOORDELEN 

VOOR DE KLANT

Type Klanten

   
Precisie  
Feeding 

Voedingsdeskundige
AgriNIR is de toolbox van de voedingsspecialist voor het real time bemonsteren, testen, en 
aanpassen van het rantsoen  Melkveehouders hebben behoefte aan snelle en accurate adviezen  
Hoe meer tijd er nodig is voor een reactie, hoe meer impact dit kan hebben op de melkproduktie 
en het uiteindelijke resultaat 

Precisie 
akkerbouw 

Akkerbouwer/Loonwerker 
AgriNIR: Het bepalen van het juiste moment om te oogsten is enorm belangrijk en soms lastig  
Dankzij Agri NIR kan de juiste timing van het maaien eenvoudig worden bepaald door analyse van 
het drogestofgehalte van monsters van zwaden of verschillende grassen onderweg 
AgriNIR Drijfmest: Het versnellen van het proces van mestanalyse in het veld voor bemesting, 
bespaard kosten en tijd en verhoogt de produktiviteit  

Biogas 
installaties

Biogasinstallaties  
Biogasinstallaties kunnen een volledige NIR analyse uitvoeren om de droge stof en alle andere 
parameters van de door de loonwerker geleverde hoeveelheden gras of kuilvoer te controleren   
De analyse kan ook bij de kuil worden gedaan of in het veld aangezien de stroom eenvoudig van 
de tracktor-of autoaansteker kan worden genomen 

AgriNIR is DE toolbox van de voedingsdeskundige voor het in 
realtime samenstellen, testen en aanpassen van het rantsoen 

Melkveehouders hebben behoefte aan snelle en accurate adviezen  
Hoe meer tijd er nodig is voor een reactie, hoe meer impact dit kan 
hebben op de melkproduktie en het resultaat 

AgriNIR is een beproefde draagbare analyser voor ruwvoeders en 
granen die het vocht (droge stof), ruw eiwit, zetmeel, ADF, NDF en 
ruw as meet in seconden 

ON-FARM ANALYSE

3.2.1 _ Portable NIR analyze voor silage en granen
3.
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• Standaard 5 ingredienten op elke analyser om uit meer dan 60 beschikbare ingredienten te kiezen.
• Maakt verbinding met computer via USB-poort en WiFi met GoCloud Gateway om resultaten te delen en 

statistieken uit te voeren.
• 4’’3 touchscreen geeft U toegang tot alle functies met een simple vingertop.
• Geen internetverbinding nodig om resultaten te verkrijgen.
• Draadloos gegevens overbrengen naar NIR Trace Cloudsoftware.

X-NIR

Dagelijkse handheld analyse voor iedereen

Type Klanten

Voerverwer-
kingsbedrijven

Eigenaar/manager
Het meten van grondstoffen voor acceptatie 
en verwerking verminderd uitvaltijd en 
produktievertraging 

   
Precisie  
Voeren 

Melkveehouders
Voor kleine tot middelgrote melkveebedrijven 
als draagbare oplossing voor realtime dagelijkse 
voeranalyse 
Voer het vee het meest effectieve rantsoen zoals 
berekend door de adviseur 

X-NIR Portable NIR Analyser voor altijd en overal voeranalyze   
Door NIR technologie in de produktiefacaliteit te brengen in de vorm 
van een draagbare eenheid kunnen voerproducenten en veehouders 
realtime resultaten krijgen terwijl de kosten van testen door derden 
word verlaagd 

X-NIR haalt in het laboratorium bewezen technologie van stal en 
maakt deze bruikbaar voor niet wetenschappers  Resultaten die 
binnen enkele minute on-suite beschikbaar zijn, waardoor bruikbare 
beslissingen genomen kunnen worden die de winstgevendheid 
vergroten 

ON-FARM ANALYSE

3.2.2 _ X-NIR 
3.

NIR TRACE

Nir Trace Cloudgebaseerde datasoftware voor gegevensbeheer, om 
geavanceerde rapporten en trends te downloaden en te kontroleren 

• klanten beheren, het perfecte gereedschap voor adviseurs 
• gebruik	de	rapporten	en	grafieken	om	snelle	en	slimme	beslissingen	

te kunnen nemen  



- 32 -

HOE HET WERKT
Het VISIOMIX systeem is uitgerust met een digitale camera 
die de verkregen frames automatisch analyseert en vergelijkt  
De	gebruiker	definieert	de	juiste	mate	van	TMR	mengkwaliteit	op	een	specifieke	app,	wanneer	de	VISIOMIX	
herkent dat de TMR kwaliteitsdoelstelling is bereikt, ontvangt de gebruiker een melding op zijn smartphone  
Daarnaast adviseren akoestische en visuele signalen op de mengwagen de gebruiker 

VISIOMIX is een innovatief system op basis van computer 
visiontechnologie dat in staat is om de homogeniteit en 
lengte van vezels in de voermengwagen te meten tijdens 
TMR menging 

• Het VISIOMIX systeem kan op elke voermengwagen worden 
gemonteerd.

• Het beheersen van de homogeniteit en de lengte van de vezels is van 
het allergrootste belang om het herkauwen, de sorteeractiviteit, de 
produktieopbrengst en de diergezondheid te verbeteren.

• VISIOMIX in samenwerking met Precisie Voeren systemen geleverd 
door Dinamica Generale biedt de mogelijkheid om de controle van 
het voeren tot aan de TMR uit te breiden met positieve effecten op 
de produktiviteit van de kudde, en uiteindelijk  het inkomen. 

ON-FARM ANALYSE

3.3 _ Visiomix
3.
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NIR Evolution

NIR Evolution

Klant/  
voedingsdes-

kundige

Dinamica 
Generale 

NIR Specialist

Instrumenten 
configureren	en	

kallibraties bijhouden

Afstand  
assistentie

Overzicht van 
installaties van de 

klanten

Krijg kontrole over 
steekproeven 

en verbeter de 
nauwkeurigheid van 

de voorspelling

Functies 
• Garandeert de uptime en nauwkeurigheid van de  

EvoNIR analyzer 
• Maakt bewaking en diagnose op afstand mogelijk 

vanaf bijna overal ter wereld 
• Totale kosten van produkteigendom verlagen 
• Rapporteerd historische prestatiegevens

Voordelen: 
• Proactieve probleemdetectie en geautomatiseerde 

service-initiatie 
• Verminderd de tijd voor probleemoplossingen en 

diagnose 
• Op afstand bestuurde oplossing van problemen 
• Minder tijd bested aan de telefoon met 

servicepersoneel 
• Versiebeheer van kallibratiecurves, software en 

firmware	voor	de	beste	NIR	voorspelling.	

The power of the Internet der dingen.
De updates voor bewaking, diagnose en kallibratie op afstand die door Dinamica Generale worden geleverd, 
verbeteren de prestaties van uw NIR scanner doordat ons personeel op afstand een diagnose kan stellen en 
proactief kan reageren op eventuele instrumentenproblemen  

Wanneer de NIR evolution-cloudsoftware wordt gestart, worden de prestatiegegevens van de scanner 
periodiek naar een beveiligd cloudgebaseerd system verzonden  Hierdoor kan ons serviceondersteuningsteam 
onmiddelijk en proactief problemen oplossen , diagnsticeren en helpen om de hoogste prestaties van uw NIR 
instrumenten te behouden  De Dinamica Generale Seviceafdeling is verantwoordelijk voor het bewaken van de 
kritische bedrijfsparameters van het instrument, zodat U er zeker van kunt zijn dat uw unit altijd volgens onze 
specificaties	functioneert.

ON-FARM ANALYSE

3.4 _ Nir evolution 
3.
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VOEDINGS
MANAGEMENT
          SOFTWARE

4.
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DTM is een cloudgebaseerde professionele 
voedingsbeheersoftware die uw 
precisievoersysteem aanstuurt  Het uitgebreide 
programma helpt de voerkosten, voorraad, 
rantsoenaanpassingen,	voerefficientie	te	
bewaken en te beheersen net zoals  andere 
kritieke processen op uw bedrijf zoals 
chauffeurprestaties 

Koppel Management

Melk data Web App Voorlichter

makkelijke setup en 
managment

Wordt meer effectief en 
winstgevend

Blijf altijd v 
erbonden

VOEDINGS MANAGEMENT SOFTWARE

4.1 _ DTM software
4.

DATA VAN UW BEDRIJF
PROBEREN U IETS TE ZEGGEN...

AANGESLOTEN BEDRIJF
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4. VOEDINGS MANAGEMENT SOFTWARE  | 4.1 DTM Software

Check Live Rapporten

Data versturen

Voersystemen beheren 

maak groepen en ingredienten aan 

beheer de rantsoenen en groepen 

Stel de Mengwagen in en kontroleer 
de werkuren

Verwijder de laadbriefjes 

1

2

3

11

22

33

Ingredienten verbruik NIR Data

Droge stof opname/koe Maak je eigen rapport
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Cloudgebaseerde 
software

Integreer uw herd management software om melk-en koeiendata 
te	importeren	Live	rapportage	van	voederefficientie	en	IOFC.

Verbeter voer 
distributie

VoorraadbeheerRapporten

4. VOEDINGS MANAGEMENT SOFTWARE  | 4.1 DTM Software

DTM Core advanced DTM Core professional DTM Core IC

Software ontwikkeld voor 
middelgrote bedrijven  

operations

Software ontwikkeld 
voor grote bedrijven en 

loonvoerders 

De meest complete  
software voor 

voerbeheer, ontworpen 
voor gestructueerde en 
veeleisende bedrijven

Vergelijk-
DTM
versies
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Groepen aanpassing Synchroniseren Restvoer

• Veranderen van koeienaantallen en 
groepsgewicht on the go.

• Draadloos synchroniseren met uw DTM core 
cloud en update elke display op het bedrijf.

• Restvoerregistratie voor elke groep.

VOORDELEN 
VOOR DE 

KLANT

DTM CORE Applicatie communiceert met DTM Cloud 
Software om snelle wijzigingen in voerbewerkingen 
uit te voeren en biedt geavanceerde monitoring van 
voerprestaties  De app detecteerd elke fase van het 
voerproces, waardoor gebruikers snel kunnen ingrijpen 
wanner zich een kritieke situatie voordoet 

Met de  DTM App nemen melk- en vleesveehouders 
beslissingen die toekomstige prestaties positief 
beinvloeden   Geautomatiseerde rapporten besparen tijd en 
moeite omdat ze altijd binnen handbereik zijn 

De DTM CORE App zal uw DTM core capaciteit upgraden 
zodat U direct in de stal wijzigingen kunt doorvoeren 

DTM Core App Web App Koppel managment

VOEDINGS MANAGEMENT SOFTWARE

4.2 _ DTM Core App
4.
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Applications

IoT Gateways

Data Management

Compatibel met:

DG600, DG8000-IC

WiFi_IP COM KitModem 4G

IP-COM

Compatibel met:

DG8000, DG8000-IC

CLOUD

SLIMME CONNECTIVITEIT EN GEGEVENSUITWISSELING5.

De 4G Modem maakt het mogelijk om gegevens 
van de display naar de DTM software over te 

dragen zonder enige vorm van afstandslimiet  
Achtergrondssynchronisatie maakt het mogelijk 
om altijd bijgewerkte informatie te hebben voor 

realtime datagestuurde beslissingen 

Draag uw gegevens draadloos over, 
zelfs zonder een mobiel netwerk op 
uw bedrijf  IP COM oplossing geeft 

de mogelijkheid om gegevens uit te 
wisselen tussen display en de software 

in een bereik van 800 meter 

4G
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