OKOS
ESZKÖZÖK
AZ OKOSAN
GAZDÁLKODÓKNAK
A GAZDASÁG NAGYSÁGÁTÓL FÜGGETLENÜL!

FARMXTEND
IDŐJÁRÁS
ÁLLOMÁS
CSOMAG

RTK BLUE
HÁLÓZAT

A precíziós gazdálkodási megoldások egyre barátságosabb áron és egyre szélesebb választékban
állnak rendelkezésünkre. Még soha nem volt ilyen egyszerű kihasználni az élvonalbeli
helymeghatározási technológia és automata kormányzási rendszerek előnyeit. Fedezze fel a
frissített PLM® termékcsaládot a magas termelékenység, a hatékonyság és a kényelem elérése
érdekében. Alacsonyabb költségek, minden nap.
MIÉRT VÁLASSZA A PLM MEGOLDÁSOKAT?

TERMELÉKENYSÉG

GAZDASÁGOSSÁG

HATÉKONYSÁG

KÉNYELEM

Optimalizálja termőföldjei
használatát precíz
hozamtérképezés
segítségével

Takarítson meg minél több
input anyagot automata szakaszkezeléssel és változtatható
dózisú kijuttatással

Emelje a teljesítményét
új szintre a korszerű
precíziós technológiák
használatával

Érjen el többet, kevesebb
erőfeszítéssel és kényelmetlenséggel a robotkormányzás
használatával

KIMAGASLÓ PONTOSSÁG - MINDEN NAP
A gyors konvergencia, a kiterjesztett lefedettség és a megbízható teljesítmény kombinálásával az Agrotec RTK BLUE
hálózata biztosítja az összes precíziós berendezés csatlakoztatását és hatékonyan munkáját, minden pillanatban.
Európa elsőszámú mobilinternet alapú korrekciós hálózatának tagjaként az 1,5 cm csatlakozási és 2,5 cm
visszatérési pontosságot kínálja Önnek, melynek előnyeit
minden munkaművelet során élvezheti.

ÁTTEKINTÉS
Konvergencia ideje

Agrotec RTK
BLUE hálózat

<1 perc

Csatlakozási pontosság

1.5cm

Ismételhető visszatérési pontosság

2.5cm

Közvetlen támogatás a szolgáltatótól
Teljesítmény fák alatt

Igen
jó

MIRE TUDJA HASZNÁLNI AZ RTK PONTOSSÁGOT?

vetés • sorközművelés • művelőutak • ültetés vezérlése • talajszintezés • dréncső fektetés
AJÁNLAT

RTK
FEJLESZTÉS

Fejlessze meglévő rendszerét RTK szintre egy megbízhatóbb,
hatékonyabb és pontosabb korrekciós jel érdekében.

PRECÍZIÓS
GAZDÁLKODÁS
MOST ÉRKEZETT:
XCN-750 SORVEZETŐ ÉS NAV-500 VEZÉRLŐ EGYSÉG
A megfizethető „nyertes” kombináció, melynek előnyeit egész évben élvezheti.

XCN-750 SORVEZETŐ
Ez a kijelző egyesíti az egyszerű beállítás, a vonzó árak és hozzáadott funkciók előnyeit, valamint intuitív
módon kalauzol bennünket az automata kormányzás és alkalmazásvezérlés nyújtotta lehetőségekhez.
Az ISOBUS-kompatibilis XCN-750 sorvezető segítségével pontos és eredményes maradhat, bárhol is van és
bármilyen kihívás előtt áll.
•
•
•
•
•
•
•

17,8 cm nagy felbontású színes érintőképernyő
Android operációs rendszer
Masszív kivitel mindennapi használatra
Kompatibilis a NAV-500 és a NAV-900 vezérlőegységekkel
ISOBUS feladatvezérlő és univerzális terminál
Legfeljebb 2 termék és 24 szakasz vezérlése
Bluetooth és Wi-Fi kapcsolat

NAV-500 NAVIGÁCIÓS KONTROLLER
Ez a rendkívül jó ár-érték arányú vezérlő egység több GNSS műhold rendszerre támaszkodva biztosít méter
alatti pontosságot és teljes üzemi lefedettséget. Ideális talajműveléshez, műtrágyaszóráshoz, permetezéshez
és betakarításhoz.
•
•
•
•
•

Alacsony profilú, robusztus ház
Kompatibilis az Egnos és a ViewPoint RTX korrekcióval
5 műhold rendszer vétele
Dőlés kompenzálás kézi sorvezetés esetén is
Kompatibilis az EZ-Steer, EZ-Pilot és EZ-Pilot Pro
kormányzási rendszerekkel
• 4.1 Bluetooth
• Többszörös CAN port hozzáférés

AGXTEND
ÚJDONSÁGOK

Az AGXTEND az innovatív technológiák vezető platformja a mezőgazdasági ágazatban. Úttörő technológiákat
fejlesztettünk ki és bocsátunk rendelkezésre, amelyek lehetővé teszik a gazdák számára, hogy növeljék hatékonyságukat és ezáltal gazdasági sikerüket.

FÓKUSZ 1

Fedezze fel talajainak teljesítőképességét
A New Holland elkötelezett a csúcstechnológiát képviselő megoldások
mellett. Bemutatjuk a SoilXplorer szenzor rendszert, mely a talaj
vezető képességét méri 1 méteres mélységben annak érdekében,
hogy hasznos információkkal segítse a magasabb hozamok elérését.
A szenzor kétféleképpen használható nagy munkasebesség mellett.
• Feltérképező mód: talajának feltérképezésével még pontosabb
termés potenciál térképek készítését teszi lehetővé
• Valós idejű mélység szabályozás: a talajművelő eszköz mélységét a
tömörödött rétegek érzékelése alapján szabályozza

FÓKUSZ 2

BASIC
Optimalizálja a biomassza és a nitrogén egyensúlyt
Csak a szükséges mennyiségű nitrogén hatóanyagot juttassa ki ezzel
a költséghatékony biomassza és nitrogén érzékelő szenzor rendszer
segítségével. A természetes fény használata révén a CropXplorer
Basic ideális a növényállomány feltérképezésére is. Használja akár
12 órán keresztül a tavaszi vagy nyári időszakban.
• Egyszerűen felszerelhető
• Intuitív használat
• Megbízható eredmények

AJÁNLAT 1

XCN-1050
SORVEZETŐ
AUTOPILOT
MOTOR DRIVE
KORMÁNYZÁSI
RENDSZERREL
AJÁNLAT 2

INTELLIVIEW IV
KEZELŐFELÜLET
EZ-PILOT PRO
KORMÁNYZÁSI
RENDSZERREL
További információkért és személyre szabott ajánlatokért keresse gépértékesítő kollégáinkat!

HASONLÍTSA ÖSSZE AZ EZ-PILOT PRO ÉS AZ AUTOPILOT MOTOR DRIVE RENDSZEREKET

Kormányzás típusa
Kompatibilis erőgépek

EZ-PILOT PRO

AUTOPILOT MOTOR DRIVE

SAM 200 elektromotor

SAM 200 elektromotor

Gépspecifikus illesztő szettek több mint 200 modellhez*

Alacsony sebesség

1.61 km/h

0,35 km/h

Megközelítési szög

45

90o

Működés hátramenetben

igen, 15 mp időkorláttal

folyamatos

igen, 15 mp időkorláttal

folyamatos

nincs

opcionális

Álló helyzetben kormányzott
állapot
Sorvégi forduló automatika

o

*További információkért az erőgépek kompatibilitását illetően keresse munkatársainkat!

PLM
SZAKMAI
TÁVSEGÍTSÉG

SEGÍTSÉG MINDEN LÉPÉSNÉL
Azért, hogy minél többet érjen el a precíziós gazdálkodási eszközeivel, célzott támogatást nyújtunk a műszaki
problémák megoldásához és szakmai segítséget a megfelelő megoldások kiválasztásánál. A központi csapat
szakembereinek segítségével Ön egész évben termelékeny és hatékony lehet.

MŰSZAKI TÁMOGATÁS
Minimalizálja a hibák miatt kiesett időt!
Bármi is legyen a probléma vagy kérdés, elkötelezett központi
csapatunk készen álly arra, hogy szakértő segítséget nyújtson.
Műszaki tanácsadás és technikai támogatás:
• Integrált New Holland rendszerek (Intelliview): +36 20 364 4847
• Márkafüggetlen rendszerek: + 36 30 339 7045

SZAKTANÁCSADÁS
Hogy jobb döntéseket hozzon!
Precíziós gazdálkodási szakemberünk segít Önnek a gazdaságához leginkább megfelelő megoldások kiválasztásában. A legújabb technológiák és ismeretek birtokában biztosan a legjobbat tudjuk kínálni Önnek:
Termék tanácsadás
Integrált ás márkafüggetlen rendszerek: +36 30 324 9528

TOVÁBBI INFORMÁCIÓKÉRT KERESSE FEL AZ ÖN NEW HOLLAND FORGALMAZÓJÁT!
gépértékesítő

telefon

megye

Ábrahám Zsolt

+36 30 995 0849

Bács-Kiskun, Pest déli rész

Stefák Szabolcs

+36 30 955 0853

Baranya

Laurinyecz János

+36 30 995 0879

Békés

Bárány Balázs

+36 30 585 6292

Borsod-Abaúj-Zemplém

Bacsa Géza

+36 30 995 0901

Csongrád

Kőműves Balázs

+36 20 262 9362

Fejér, Tolna

László Balázs

+36 30 995 0880

Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém nyugati rész

Szikszai Zsolt

+36 30 995 0847

Hajdú-Bihar

Varga Zsolt

+36 30 995 0947

Heves, Nógrád, Pest észak-keleti rész

Cs. Tóth Zoltán
Janó Szabolcs
Ágoston Zoltán

+36 30 995 0899
+36 30 733 9586
+36 30 995 0903

Jász-Nagykun-Szolnok, Pest dél-keleti rész
Komárom-Esztergom, Pest nyugati rész, Veszprém keleti rész
Somogy

Teremi Béla

+36 30 995 0848

Szabolcs-Szatmár-Bereg

Németh Lajos

+36 30 789 4097

Zala

www.agrotec.hu

