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Hordozhatóéskönnyenkezelhető
Robosztus és sokoldalú

Mind a tej, mind pedig a hústermelésben alapvető fontosságú a homogén
adagokban történő takarmányozás (Unifeed), egy jó etetőkocsi
különleges sajátossága.
Ahhoz, hogy garantáljuk az adagokat, szükségünk van takarmányozási
szakértő által meghatározott optimális tápanyag tartalomra és
nélkülözhetetlen az etetőkocsira szerelt NIR berendezés használata.
A rendszer analizálja reális időben az összetevőket és a bemarási
fázisban, amely által a gépkezelő beavatkozhat annak érdekében, hogy a
takarmány készítése során megkapjuk a megfelelő tápértéket.
A PoliSPECNIR egy olyan berendezés, amely valós időben felismeri a
táplálkozási szakértő által meghatározott "recept" eltéréseit tájékoztatja a
gépkezelőt és javaslatot tesz a szükséges korrekciókra, az adag
homogenitásának mérési görbéit elkészíti, teszi mindezt a környezeti
tényezőktől függetlenül.

Könnyű használat
Azonnali elemzések
Takarmánykeverő-kiosztó kocsikat gyártó
cég fejlesztése
Közvetlen analízis mennyiségi határok
nélkül
Elemzés ott és amikor akarod

Egy robosztus berendezés, megbízható és a koncepciónak
köszönhetően hordozható és bármely interfészhez vagy digitális
műszerhez csatlakoztatható. A kompakt méretek és az azonnali
adatelemzés teszik a PoliSPECNIR-t könnyen használhatóvá különböző
termények mérésében, tökéletesen integrálható ipari folyamatokba
online.
Keverő kocsikra tervezve ma már különböző szektorokban történő
használatra alkalmas: élelmiszeripar, vegyipar, egészségügy és ipari
alkalmazások.
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POLISPECNIRAZETETŐKOCSIBAN
A Faresin etetőkocsikon alkalmazott PoliSPECNIR berendezés
garantáljaakeverttakarmány(TMR)homogenitását,azadagok
emészthetőségét,ezáltalnöveliatermelékenységet,javítjaatej
minőségét,kíméliazállatokegészségét.
A PoliSPECNIR lehetővé teszi az azonnali beavatkozás
lehetőségét a takarmányozási folyamatokba, optimalizálva a
TMR minőségét, ellenőrzi a homogenitást. A PoliSPECNIR
folyamatosan ellenőrzi, kiértékeli akár a megkevert TMR
szárazanyagtartalmat,anyersfehérjék,lipidek,arost,ésaTMR
sok más jellemzőit, akár a különböző TMR készítést megelőző
folyamatokat (pl: aratás, kaszálás, előkészités és kiosztási
folyamatok).
AzetetőkocsiraszereltPoliSPECNIRreálisidőbenanalizálminden
egyes komponenst keverés közben, a kapott információk
lehetővéteszik,hogyideálisTMR-tkészítsünk,haeltérésvanaz
előírtreceptúráhozképest,korrigálnitudjunk.

IVARZÁSFIGYELÉS
Referencianyilatkozat:

DAIRYMASTERMOOMONITOR+AVILÁG
LEGPONTOSABBIVARZÁS
ÉRZÉKELŐ/AKTIVITÁSMÉRŐRENDSZERE…
ÚjDairymasterMooMonitor+bemutatása
Acéltudatostenyésztésazegyiklegfontosabbtényező
egy sikeres gazdaság életében, melynek elengedhetetlenrészeazidőbenésmegfelelőszámbantörténő
eredményes termékenyítés. Ennek a nagyon fontos
feladatnak a megoldásához nyújt segítséget a
Dairymaster legújabb terméke, a várva várt MooMonitor+,amelyneksegítségévelnyomonlehetkövetni
minden egyes tehén egészségi állapotát és ivarzási
aktivitását.

„A MooMonitor megváltoztatta a megtermékenyítési
folyamatot a gazdaságomban. A szoftver segítségével
nyomon követhető, hogy sok állat aktivitása 12:00 és
05:00közétehető.Amikoreztlátom,akkortudom,hogya
reggelifejésutánazállatotkikellválogatnimesterséges
megtermékenyítésre. Az adatok nagyon informatívak.
Mutatjaazóránkéntiadatokatésaztazidőtis,hogyaz
állativarzásapontosanmikorkezdődött".
PaulO'Donoghue

Anemmegfelelőaktivitáskövetés
többekerül,mintaztgondolnánk!
Független tudományos kutatások becslése szerint az
elmulasztottivarzásáraakár250€islehet,ésezminden
tehénnélelőfordulhat3hetente.
A teheneket nem lehet éjjel-nappal felügyelni, így a
rendelkezésre álló eszközöket kell felhasználni annak
biztosítása érdekében, hogy minden tehén ivarzását
azonosítani lehessen. A Dairymaster MooMonitor
rendszere a megfelelő eszköz, amely egy érintésre
megadjaapontosésszükségesinformációkat.

Míg a korábbi MooMonitor kizárólag a tehenek aktivi24órás,folyamatosellenőrzés!
tásátkísértefigyelemmel,addigalegújabbmodellsegít
az állatok egészségségének megőrzésében is, csök- A MooMonitor mobil applikáció a felhasználó számára
kentve a betegségekből és a nem észlelt ivarzásból lehetővétesziaközvetlen,24órástávfelügyeletetésaz
adódó bevételkiesést. Számítógépes hálózatok adatok lekérdezését egy mobiltelefon segítségével. A
létrehozásával pedig a rendszer a szó szoros értel- technikusokvagyatejtermelőkmártávolrólláthatjákaz
egy vagy több állományra vonatkozó adatokat. Az
mében lehetővé teszi, hogy a gazda éjjel - nappal
alkalmazástszámosplatformralehettelepíteni,úgymint
figyelemmelkísérjeateljesállományátmobiltelefonja számítógépre,mobiltelefonra,iPad-re,iPod-ra,stb
segítségével. A mobil applikáció lehetővé teszi a
kétirányúkommunikációtarendszerrel,amijelentősen
lerövidítiaszámítógépelőtttöltöttidőt.Amennyibena
rendszeregybetegtehenetészlel,azonnaliértesítést
küldközvetlenülatelefonra.

MooMonitor–vezetőszerepbenazegészvilágon!
AKansasStateUniversity(Egyetem),aTheAmerican
JournalofDairySciencemagazinbannemrégközzétett
vizsgálata alapján a MooMonitor pontos ivarzás
azonosításirátája88,6%.

Sokivarzásmaradészrevétlenül,mivelaz
aktivitásokközel70%-aéjjelmegyvégbe...
Kutatásokkimutatták,hogyalegtöbbaktivitás20:0006:00 kezdődik, amikor a gazda még alszik! A kézi
aktivitásmérők használata időigényes és váltakozó
pontossággaldolgoznak.
A gazdaságokban létfontosságú felismerni, hogy egy
tehénmikortermékenyíthetőmeg,mivelannakidőben
történő felismerése jelentősen javíthatja a nyereséghozamot.

IVARZÁSFIGYELÉS
BüszkénmutatjukbeaDairymasterlegújabb
ivarzásfigyelőrendszerét!
Technológiailagaviláglegfejlettebbrendszere.

Dairymastercéljaaz,hogyatejtermelésjövedelmező,élvezhetőés
fenntartható legyen. A cég hi-tech megoldásai tejtermelésben
hírnevet szereztek a cégnek, belföldön és külföldön egyaránt.
Hasonlóan ahhoz, ahogy a Google Glass forradalmasította az
emberek számítógép használatát, a MooMonitor+, hordozható
technológiája kint a helyszíneken segít megváltoztatni a
mezőgazdaságarculatát.Amikorkidolgoztákakövetkezőgenerációs
MooMonitor+, a fejlesztés célja a számítási felhő létrehozása,
hordozhatóérzékelőkésnagyadattárolókapacitáskialakításavolt,
az egészségi állapot és a reprodukciós folyamatok jobb
ellenőrizhetőségevégett.

PRECIZIÓSFARMING4.0
A Készenlét Zrt. kínálatában elérhető precíziós gazdálkodási pályázatba beleilleszthető sorvezetők,
kormányzási rendszerek és precíziós gazdálkodást támogató komplex rendszerek ISOBUS
kommunikációval.

XCN-1050SORVEZETŐ:
Ezeketamonitorokatmártöbb,mintegyévtizedealegnagyobbmúlttalrendelkező,márkafüggetlenGPS
termékeketkínálóTrimblecéggelközösenfejlesztiaCNHcsoport.Azéveksoránafejlesztőmérnököknek
egyre komolyabb kihívásokkal kellett szembenézniük. Így született meg a multifunkciós XCN-1050
sorvezető,ésannakNAV-900fantázianévvelellátottantennaéskontrolleregysége.
A25,6cm-esképátlóvalrendelkezőmonitorpontideálisméretűahhoz,hogynekelljennagyítóhozzá,de
ugyanakkorakabinbólvalókilátásbanseakadályozzon.
A megbízható Android alapú Precision IQ szoftvert egy négymagos processzor hajtja, így nincs olyan
művelet, amit ne tudna villámgyorsan elvégezni. Ez a kezelőfelület olyan egyszerű és jól átgondolt
menürendszerttartalmaz,melyethasználatiutasításnélkülispercekalattmeglehetismerni.
A hagyományos kormányzási és vezérlési funkciók mellett egy teljes értékű ISOBUS terminálként is
használható eszközről van szó, mely feloldó kódok segítségével szakasz és dózisvezérlésre, automata
fordulásraés2,5cm-espontosságraisfejleszthető

Termékjellemzők:
25,6cm-esképátló,érintőképernyő,virtuálissorvezetőLED-ek
NAV900GPSvevőéskontroller–max.2,5cmpontosság
GLONASS,Galileo,Beidourendszerekvétele
ISOBUStámogatás(UT,TC)
Androidoperációsrendszer
Ez-PilotPRO,MotorDrive,hidraulikusés
CAN-kompatibiliskormányzásokvezérlése
Permetezőgépekszakaszvezérléseésdózisszabályozása
Szemenkéntivetőgépeksorelzárásaéstőszámszabályozása
Tervalapúkijuttatásvezérlése
Beépítettkamera
Magyarnyelvűmenü

XCN-2050SORVEZETŐ:
Csúcskategóriás,hatalmasLCDkijelzővelrendelkezősorvezető.Azerősfémházonbelülstabil,Android
operációs rendszer biztosítja a gyors és biztonságos működést. Képes a munkagépek ISOBUS alapú
vezérlésére - ezen tulajdonsága révén kiemelkedik a Trimble sorvezetők kínálatából. A már korábban
részletezett funkciókon túl (kormányzás, szakaszolás, stb.) számos új területen is alkalmazható.
Opciókéntelérhetőasorvégifordulóopció,melyneksegítségéveltovábbnöveliamunkavégzéskomfortját.
Központiadatbázisbólfolyamatosanmegújulóhasznosmezőgazdaságialkalmazásoktölthetőkle,melyek
továbbnövelikafelhasználóiélményt.Ajánljukmindazokszámára,akikalegújabbfejlesztésekáltalkínált
lehetőségeketkeresik.

Termékjellemzők:
30,8cm-esképátló,érintőképernyő,virtuálissorvezetőLED-ek
BeépítettGNSSvevő–max.2,5cmpontosság
GLONASSvétel
ISOBUStámogatás(UT,TC)
Androidoperációsrendszer
EZ-Pilot,MotorDriveéshidraulikuskormányautomatikavezérlés
Permetezőgépekszakaszvezérléseésdózisszabályozása
Szemenkéntivetőgépeksorelzárásaéstőszámszabályozása
Tervalapúkijuttatásvezérlése
VehicleSync,ConnectedFarm
Beépítettkamera
Magyarnyelvűmenü

XCN-1050ésXCN-2050SorvezetővelüzemeltethetőAUTOPILOTMOTORDRIVE
vagyEZ-PILOTKORMÁNYZÁSIrendszerekutólagoskiépítéssel,amelyek
kompatibilisekaforgalombanlévőerőgépekkelésbetakarítógépekkel.

AzEZ-PILOTPROésazAUTOPILOTMOTORDRIVErendszerekösszehasonlítása:

Elérhetővisszatérésiés
csatlakozásipontosságok:


EGNOS
RangePointRTX
OmniSTARXP
OmniSTARHP
CenterpointRTX
RTK+GLONASSvagyRTK+GLOSNASSX

Csatlakozásipontosság
Visszatérésipontosság
15-.20cm
+/-90cm
15cm
+/-50cm
7-12cm
+/-20cm
5-10cm
+/-10cm
3,8cm
+/-3,8cm
2,5cm
+/-2,5cm


PrecíziósgazdálkodásttámogatókomplexrendszerekISOBUSkommunikációval:

PrecíziósFarming4.0

A Topcon fejlesztőmérnökei előremutatóan a Matermacc gyár mérnökeivel közösen kifejlesztették a
Preciziós Farming 4.0 rendszerét, amelyben  a gazdaság minden egyes kommunikációra képes gépe
összeköttetésben van és az applikációval így egy helyről tudjuk a gépeinket felügyelni (szerviz
intervallumok,meghibásodáseseténdiagnosztizálás,munkaműveletelindításaésmegállítása)valamint
azapplikációsegítségévelagazdaságteljesegészérőlvagyakáratáblánkéntilebontásbanrendelkezünka
kijutatottinputanyagokadataival.

LEHETŐSÉGEINKAZÉLETSZERŰSÉGASZTALÁN
APRECÍZIÓSFARMING4.0RENDSZERÉVEL:
-Élőésösszesítőadatokrendelkezésreállásaterületteljesítményéskijutatottinputanyagokalapjánakárkészlet-
gazdálkodásról munkaszervezésről területteljesítményről vagy növényvédelmi döntésekről legyen szó.
Valamintamárelvégzettmunkákcontrollingjáraisalkalmazhatjuk.
- Az összesítő adatok alapján kiválaszthatjuk a számunkra legideálisabb gazdálkodási módszert, amellyel a
fentarthatógazdálkodásmellettalegnagyobbprofitotképeseredményezni.
-Öntözőberendezésekteljesirányításaésfelügyelete.
- Gépesített állattenyésztés esetén elindíthatjuk pl: az itatókat vagy etetést de akár a robotizált fejést is…
akijutatottinputanyagésmegtermelttermékekfolyamatosésösszesítőadataihozbármikorhozzáférhetünk.
-Gépeinkmunkaminőségénekésbeállításainakellenőrzése.
-Szervizintervallumokfelügyeleteésesetlegesmeghibásodáseseténtávolidiagnosztika,amelykészképetalkota
meghibásodásról.
- A naponta vagy akár időintervallumra lekérdezhető elvégzett munka valamennyi paramétere egzakt módon
naplózható: munkavégzés helye és a táblák tényleges mérete, a ténylegesen kijuttatott inputanyag(ok)
mennyisége,amunkavégzéssebességeatábla/táblákkülönbözőpontjain,stb.
-Lekövethetjükakárgépeinkmozgásátatáblákontervezettoptimálisművelésiirányokat.
-Tábláinkon több térkép réteg megjelenítése is lehetséges, amely a precíziós gazdálkodás alapja.

A Precíziós Farming 4.0 komplett megoldást kínál a gazdaság teljes felügyeletére és az optimális
döntések meghozatalára szükséges információkkal akár azonnali beavatkozás lehetőségének
rendelkezésreállásamellettis.

PRECÍZIÓSTECHNOLÓGIÁK
GEOMOWSYSTEM
GEOMOW könnyedén átalakítja a Vicon EXTRA 7100 Vario-t egy könnyen kezelhető fűkaszává és így
okosabb lesz a kaszálás. A teljesen új Vicon GEOMOW alkalmazás teljes körű támogatást biztosít az
automatikus fordulásvezérlővel a szakaszvezérlésen keresztül és így a kormányzás, illetve a vezérlés
könnyebbé.

Szakaszvezérlés–Automatikusfordulásvezérlés
GEOMOW automatikus fordulásvezérlést biztosít
szakaszvezérlésenkeresztül.Ezkiküszöböliazidőzítéssel
járó kiemelések nehézségeit, és még hatékonyabb
kaszálástbiztosít.AGEOMOWalkalmazásávalelkerülhető
akaszálóegységektúlkoraivagytúlkésőikiemelése,így
csökkentiahibákelőfordulását.

GEOMOW teljeskörű támogatást
biztosít a kezelő számára Amikor
elérteatáblavégét,afrontfűkasza
automatikusan felemelkedik, mivel a
márottlekaszáltaafüvet,ésahátsó
egységekisautomatikusanfelfognak
emelkedni, pontosan a megfelelő
időben. A vezető a lehető leggyors a b b a n  é s  h a t é ko n y a b b a n  t u d
összpontosítaniafordulásra.
Ugyanez történik, amikor elérjük a
méglenemvágottfüvet,azelsőésa
hátsókaszálóegységekispontosana
megfelelőidőbenereszkednekle.

PRECÍZIÓSTECHNOLÓGIÁK
GEORAKESYSTEM
MegérkezettaViconAndex1505azújGEORAKEszakaszvezérlésirendszerrel,melylevesziafelelősséget
agépkezelővállárólatáblavégifordulókbanésaszabálytalanalakútáblákon.GEORAKEautomatikusan
kiemeliarotorokat,amegfelelőidőbenésmegfelelőhelyen,szabályosjólformázottrendekethagyva
magaután.

Szakaszvezérlés–Afordulókirányítása
A manőverezés 15m–es munkaszélességgel és a 4
rotorral gyakorlott gépkezelőt kíván. A maximális
teljesítmény kihasználása érdekében a fordulókban a
rotorokkiemeléseamegfelelőidőbennagyonfontos.Ez
gyakran azt jelenti, hogy egy plusz kör szükséges a
fordulók számára. Ez mostantól történelem az Andex
1505GEORAKEbevezetésével.

GEORAKEmegkönnyítiarendkezelést
A GEORAKE regisztrálja a már művelt
területeket. Ha egy rotor egy már művelt
területbe kerül, akkor automatikusan
felemelkedik. Mindegyik rotor egyenként
emelhetőésnégyrészbőláll.Egyműveletlen
területreérkezéskorarotorautomatikusan
újra leereszkedik, hogy előkészítse a
következő rendet. Műveletlen terület nem
marad hátra, és a fordulókon nincs
rendképzés, így a rotorok nem sérülnek. A
munkapontosanelvégezhetőelsőreis,nagy
pontossággal. A GEORAKE használatával
alaktalan táblákon a rotorok felemelésével
elkerülhető a már elkészített rendek
beágyazása,mivelautomatikusanfelemelia
rotort vagy a rotorokat, anélkül, hogy
szükséglenneatraktorvezetőirányítására.
A kezelő a vezetésre koncentrálhat és
könnyű,kényelmesmunkavégzéstérhetel.
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