POĽNOHOSPODÁRSKY OVLÁDAČ

SPRÁVNY ROZMER PRE
VAŠU ÚRODU.
Ti5 je jediná platforma vo svojej triede, ktorá
podporuje kombináciu všetkých funkcií
používaných v Presnom poľnohospodárstve.

NAVÁDZANIE

VARIABILNÁ DÁVKA

Systém navádzania
poskytuje úspory materiálu
a PHM, minimalizuje
prekrytie počas sejby,
hnojenia alebo ošetrovania
plodín optimalizáciou
plochy prekrytia

Optimalizovaním aplikovanej
dávky systém vyrovnáva
pomer pôdnych živín

OVLÁDANIE SEKCIÍ
Ovládanie sekcie počas
postrekovania zaručuje
najlepšiu účinnosť
aplikácie. Znížený prekryv
a presné riadenie rýchlosti
eliminuje plytvanie. Systém
upozorní na operáciu mimo
rozsahu trysiek

MONITORING SEJBY
Poskytuje úspory na vstupe
elimináciou plôch s
nadbytkom osiva a hnojiva

UŽÍVATEĽSKÉ RIEŠENIA

OPERAČNÉ REŽIMY
A–B LÍNIA

PARALELNÁ
A-B KRIVKA
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PRISPÔSOBIVÁ
KRIVKA

PIVOT

VLASTNOSTI
5” dotyková obrazovka;
Intuitívny a stavaný na výdrž;

VYLEPŠITE
VAŠE
Ti5

odolná hliníková konštrukcia;
Ideálne pre akékoľvek práce na poli;
Pracuje počas dňa, noci a slabých
svetelných podmienok;
Presnosť: L1 GPS/GLONASS 20-25cm
RMS GLIDE (15 min)

VARIABILNÁ DÁVKA

NAVÁDZANIE
FUNKCIE

FUNKCIE

Navádzanie s nastaviteľnou citlivosťou;
Presnosť vo viacerých operáciách na poli;
2D a 3D operačné režimy;

Používateľsky jednoduchá konfigurácia a prevádzka;
Vysoko presný ovládač s rýchlou odozvou;
3D vizualizácia;
Detailný operačný záznam pre ďalšie dátové analýzy;
Pracovné alarmy;
Podpora shape súborov (.shp).

Import /export máp cez USB;
Podpora shape súborov (.shp).

OVLÁDANIE SEKCIÍ

MONITORING SEJBY
FUNKCIE

FUNKCIE
Meranie a monitoring množstva nad a pod stanovený
predpis;
Monitoruje až 96 riadkov sejby alebo hnojenia súčasne;

Automaticky ovláda sekcie postrekovania,
minimalizuje plochy prekrytia;

Umožňuje prácu v noci;

Kompatibilné s väčšinou výrobcov čerpadiel a s
typmi ventilov;

Alarm v reálnom čase;

Umožňuje manuálne ovládanie jednotlivých sekcií;

Eliminuje aplikáciu osiva a hnojiva mimo stanovené množstvo;

Vypnutie trysiek nad už postriekanými oblasťami;

Rýchla a jednoduchá kalibrácia a konfigurácia.

Ovládanie až 96 sekcií;
Rýchle ovládanie toku, zaistenie predpísaného
množstva a to aj na malom a svahovitom teréne.
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www.agrabat.com

VOLITEĽNÉ PRÍSLUŠENSTVO
Držiaky;
Napájací zdroj pre ďalší traktor;
Anténa a kabeláž pre ďalší traktor;
Séria ventilov a prietokomerov;
Senzory sejby a hnojenia.

