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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.

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.

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.

Mind a tej, mind pedig a hústermelésben alapvető fontosságú a homogén 
adagokban történő takarmányozás (Unifeed), egy jó etetőkocsi 
különleges sajátossága.
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POLISPECNIR�AZ�ETETŐKOCSIBAN
A� Faresin� etetőkocsikon� alkalmazott� PoliSPECNIR� berendezés�
garantálja�a�kevert�takarmány�(TMR)�homogenitását,�az�adagok�
emészthetőségét,�ezáltal�növeli�a�termelékenységet,�javítja�a�tej�
minőségét,�kíméli�az�állatok�egészségét.
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,�a�nyers�fehérjék,�lipidek,�a�rost,�és�a�TMR�
sok�más� jellemzőit,�akár�a�különböző�TMR�készítést�megelőző�
folyamatokat� (pl:� aratás,� kaszálás,� előkészités� és� kiosztási�
folyamatok).
Az�etetőkocsira�szerelt�PoliSPECNIR�reális�időben�analizál�minden�
egyes� komponenst� keverés� közben,� a� kapott� információk�
lehetővé�teszik,�hogy�ideális�TMR-t�készítsünk,�ha�eltérés�van�az�
előírt�receptúrához�képest,�korrigálni�tudjunk.



Új�Dairymaster�MooMonitor+�bemutatása
A�céltudatos�tenyésztés�az�egyik�legfontosabb�tényező�
egy� sikeres� gazdaság� életében,� melynek� elenged-
hetetlen�része�az�időben�és�megfelelő�számban�történő�
eredményes� termékenyítés.� Ennek� a� nagyon� fontos�
feladatnak� a� megoldásához� nyújt� segítséget� a�
Dairymaster� legújabb� terméke,� a� várva� várt� Moo-
Monitor�+,�amelynek�segítségével�nyomon�lehet�követni�
minden� egyes� tehén� egészségi� állapotát� és� ivarzási�
aktivitását.

Míg�a�korábbi�MooMonitor�kizárólag�a�tehenek�aktivi-

tását�kísérte�figyelemmel,�addig�a�legújabb�modell�segít�

az� állatok� egészségségének� megőrzésében� is,� csök-

kentve� a� betegségekből� és� a� nem� észlelt� ivarzásból�

adódó� bevételkiesést.� Szám ítógépes� há lózatok�

létrehozásával� pedig� a� rendszer� a� szó� szoros� értel-

mében� lehetővé� teszi,� hogy� a� gazda� éjjel� -� nappal�

figyelemmel�kísérje�a�teljes�állományát�mobiltelefonja�

segítségével.� A� mobil� applikáció� lehetővé� teszi� a�

kétirányú�kommunikációt�a�rendszerrel,�ami�jelentősen�

lerövidíti�a�számítógép�előtt�töltött�időt.�Amennyiben�a�

rendszer�egy�beteg�tehenet�észlel,�azonnali�értesítést�

küld�közvetlenül�a�telefonra.

A� gazdaságokban� létfontosságú� felismerni,� hogy� egy�
tehén�mikor�termékenyíthető�meg,�mivel�annak�időben�
történő� felismerése� jelentősen� javíthatja� a� nyere-
séghozamot.

Kutatások�kimutatták,�hogy�a�legtöbb�aktivitás�20:00-
06:00� kezdődik,� amikor� a� gazda� még� alszik!� A� kézi�
aktivitásmérők� használata� időigényes� és� váltakozó�
pontossággal�dolgoznak.

A�nem�megfelelő�aktivitáskövetés
többe�kerül,�mint�azt�gondolnánk!

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�

megadja�a�pontos�és�szükséges�információkat.

Független� tudományos� kutatások� becslése� szerint� az�

elmulasztott�ivarzás�ára�akár�250�€�is�lehet,�és�ez�minden�

tehénnél�előfordulhat�3�hetente.

24�órás,�folyamatos�ellenőrzés!

A� MooMonitor� mobil� applikáció� a� felhasználó� számára�
lehetővé�teszi�a�közvetlen,�24�órás�távfelügyeletet�és�az�
adatok� lekérdezését� egy� mobiltelefon� segítségével.� A�
technikusok�vagy�a�tejtermelők�már�távolról� láthatják�az�
egy� vagy� több� állományra� vonatkozó� adatokat.� Az�
alkalmazást�számos�platformra�lehet�telepíteni,�úgy�mint�
számítógépre,�mobiltelefonra,�iPad-re,�iPod-ra,�stb

DAIRYMASTER�MOOMONITOR�+�A�VILÁG
LEGPONTOSABB�IVARZÁS
ÉRZÉKELŐ/AKTIVITÁSMÉRŐ�RENDSZERE…

A�Kansas�State�University�(Egyetem),�a�The�American�
Journal�of�Dairy�Science�magazinban�nemrég�közzétett�
vizsgálata� alapján� a� MooMonitor� pontos� ivarzás�
azonosítási�rátája�88,6%.

Sok�ivarzás�marad�észrevétlenül,�mivel�az
aktivitások�közel�70%�-a�éjjel�megy�végbe...

MooMonitor�–�vezető�szerepben�az�egész�világon!

IVARZÁS�FIGYELÉS

Paul�O�'Donoghue

„A� MooMonitor� megváltoztatta� a� megtermékenyítési�

folyamatot� a� gazdaságomban.� A� szoftver� segítségével�

nyomon� követhető,� hogy� sok� állat� aktivitása� 12:00� és�

05:00�közé�tehető.�Amikor�ezt�látom,�akkor�tudom,�hogy�a�

reggeli�fejés�után�az�állatot�ki�kell�válogatni�mesterséges�

megtermékenyítésre.� Az� adatok� nagyon� informatívak.�

Mutatja�az�óránkénti�adatokat�és�azt�az�időt�is,�hogy�az�

állat�ivarzása�pontosan�mikor�kezdődött".

Referencianyilatkozat:



IVARZÁS�FIGYELÉS

Dairymaster�célja�az,�hogy�a�tejtermelés�jövedelmező,�élvezhető�és�
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�
mezőgazdaság�arculatát.�Amikor�kidolgozták�a�következő�generációs�
MooMonitor+,� a� fejlesztés� célja� a� számítási� felhő� létrehozása,�
hordozható�érzékelők�és�nagy�adat�tároló�kapacitás�kialakítása�volt,�
az� egészségi� állapot� és� a� reprodukciós� folyamatok� jobb�
ellenőrizhetősége�végett.

Büszkén�mutatjuk�be�a�Dairymaster�legújabb
ivarzás�figyelő�rendszerét!

Technológiailag�a�világ�legfejlettebb�rendszere.



Ezeket�a�monitorokat�már�több,�mint�egy�évtizede�a�legnagyobb�múlttal�rendelkező,�márkafüggetlen�GPS�

termékeket�kínáló�Trimble�céggel�közösen�fejleszti�a�CNH�csoport.�Az�évek�során�a�fejlesztő�mérnököknek�

egyre� komolyabb� kihívásokkal� kellett� szembenézniük.� Így� született� meg� a� multifunkciós� XCN-1050�

sorvezető,�és�annak�NAV-900�fantázia�névvel�ellátott�antenna�és�kontroller�egysége.

A�25,6�cm-es�képátlóval�rendelkező�monitor�pont�ideális�méretű�ahhoz,�hogy�ne�kelljen�nagyító�hozzá,�de�

ugyanakkor�a�kabinból�való�kilátásban�se�akadályozzon.�

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�

menürendszert�tartalmaz,�melyet�használati�utasítás�nélkül�is�percek�alatt�meg�lehet�ismerni.

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�

fordulásra�és�2,5�cm-es�pontosságra�is�fejleszthető

PRECIZIÓS�FARMING�4.0�

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

XCN-1050�SORVEZETŐ:

Termék�jellemzők:�

25,6�cm-es�képátló,�érintő�képernyő,�virtuális�sorvezető�LED-ek

NAV�900�GPS�vevő�és�kontroller–max.�2,5�cm�pontosság

GLONASS,�Galileo,�Beidourendszerek�vétele

ISOBUS�támogatás�(UT,�TC)

Androidoperációs�rendszer

Ez-PilotPRO,�MotorDrive,�hidraulikus�és�

CAN-kompatibiliskormányzások�vezérlése�

Permetezőgépek�szakaszvezérlése�és�dózisszabályozása

Szemenkénti�vetőgépek�sorelzárása�és�tőszám�szabályozása

Terv�alapú�kijuttatás�vezérlése

Beépített�kamera

Magyar�nyelvű�menü



XCN-2050�SORVEZETŐ:

Csúcskategóriás,�hatalmas�LCD�kijelzővel�rendelkező�sorvezető.�Az�erős�fém�házon�belül�stabil,�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.�

Opcióként�elérhető�a�sorvégi�forduló�opció,�melynek�segítségével�tovább�növeli�a�munkavégzés�komfortját.�

Központi�adatbázisból�folyamatosan�megújuló�hasznos�mezőgazdasági�alkalmazások�tölthetők�le,�melyek�

tovább�növelik��a�felhasználói�élményt.�Ajánljuk�mindazok�számára,�akik�a�legújabb�fejlesztések�által�kínált�

lehetőségeket�keresik.

XCN-1050�és�XCN-2050�Sorvezetővel�üzemeltethető�AUTOPILOT�MOTOR�DRIVE

vagy�EZ-PILOT�KORMÁNYZÁSI�rendszerek�utólagos�kiépítéssel,�amelyek

kompatibilisek�a�forgalomban�lévő�erőgépekkel�és�betakarító�gépekkel.�

30,8�cm-es�képátló,�érintő�képernyő,�virtuális�sorvezető�LED-ek

Beépített�GNSS�vevő�–max.�2,5�cm�pontosság

GLONASS�vétel

ISOBUS�támogatás�(UT,�TC)

Androidoperációs�rendszer

EZ-Pilot,�MotorDriveés�hidraulikus�kormányautomatika�vezérlés

Permetezőgépek�szakaszvezérlése�és�dózisszabályozása

Szemenkénti�vetőgépek�sorelzárása�és�tőszám�szabályozása

Terv�alapú�kijuttatás�vezérlése

VehicleSync,�ConnectedFarm

Beépített�kamera

Magyar�nyelvű�menü

Termék�jellemzők:�



Az�EZ-PILOT�PRO�és�az�AUTOPILOT�MOTOR�DRIVE�rendszerek�összehasonlítása:

Precíziós�gazdálkodást�támogató�komplex�rendszerek�ISOBUS�kommunikációval:

Precíziós�Farming�4.0

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,�meghibásodás�esetén�diagnosztizálás,�munkaművelet�elindítása�és�megállítása)�valamint�

az�applikáció�segítségével�a�gazdaság�teljes�egészéről�vagy�akár�a�táblánkénti�lebontásban�rendelkezünk�a�

kijutatott�input�anyagok�adataival.

Elérhető�visszatérési�és
csatlakozási�pontosságok: Csatlakozási�pontosság�����������Visszatérési�pontosság
�����
EGNOS������
Range�Point�RTX����
OmniSTAR�XP����
OmniSTAR�HP����
Centerpoint�RTX����
RTK�+�GLONASS�vagy�RTK�+�GLOSNASS�X�

15-.20�cm������������������������������������������������
15�cm������������������������������������������������������

7-12�cm��������������������������������������������������
5-10�cm��������������������������������������������������
3,8�cm��������������������������������������������������
2,5�cm��������������������������������������������������

+/-�90�cm
+/-�50�cm
+/-�20�cm
+/-�10�cm
+/-�3,8�cm
+/-�2,5�cm



LEHETŐSÉGEINK�AZ�ÉLETSZERŰSÉG�ASZTALÁN

A�PRECÍZIÓS�FARMING�4.0�RENDSZERÉVEL:

-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

rendelkezésre�állása�mellett�is.

-� Gépesített� állattenyésztés� esetén� elindíthatjuk� pl:� az� itatókat� vagy� etetést� de� akár� a� robotizált� fejést� is…

�a�kijutatott�input�anyag�és�megtermelt�termékek�folyamatos�és�összesítő�adataihoz�bármikor�hozzáférhetünk.�

-�Élő�és�összesítő�adatok�rendelkezésre�állása�területteljesítmény�és�kijutatott�input�anyagok�alapján�akár�készlet-�

gazdálkodásról� munkaszervezésről� területteljesítményről� vagy� növényvédelmi� döntésekről� legyen� szó.

Valamint�a�már�elvégzett�munkák�controllingjára�is�alkalmazhatjuk.

-�Öntöző�berendezések�teljes�irányítása�és�felügyelete.

-� Az� összesítő� adatok� alapján� kiválaszthatjuk� a� számunkra� legideálisabb� gazdálkodási� módszert,� amellyel� a�

fentartható�gazdálkodás�mellett�a�legnagyobb�profitot�képes�eredményezni.

-�Gépeink�munkaminőségének�és�beállításainak�ellenőrzése.

-�Szerviz�intervallumok�felügyelete�és�esetleges�meghibásodás�esetén�távoli�diagnosztika,�amely�kész�képet�alkot�a�

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,�a�munkavégzés�sebessége�a�tábla/táblák�különböző�pontjain,�stb �.

-�Lekövethetjük�akár�gépeink�mozgását�a�táblákon�tervezett�optimális�művelési�irányokat.



PRECÍZIÓS�TECHNOLÓGIÁK

Szakaszvezérlés�–�Automatikus�fordulásvezérlés

GEOMOW� automatikus� fordulásvezérlést� biztosít�

szakaszvezérlésen�keresztül.�Ez�kiküszöböli�az�időzítéssel�

járó� kiemelések� nehézségeit,� és� még� hatékonyabb�

kaszálást�biztosít.�A�GEOMOW�alkalmazásával�elkerülhető�

a�kaszálóegységek�túl�korai�vagy�túl�késői�kiemelése,�így�

csökkenti�a�hibák�előfordulását.

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.

GEOMOW�SYSTEM

Ugyanez� történik,� amikor� elérjük� a�

még�le�nem�vágott�füvet,�az�első�és�a�

hátsó�kaszálóegységek�is�pontosan�a�

megfelelő�időben�ereszkednek�le.

GEOMOW� teljeskörű� támogatást�

biztosít� a� kezelő� számára� Amikor�

elérte�a�tábla�végét,�a�front�fűkasza�

automatikusan�felemelkedik,�mivel�a�

már�ott�lekaszálta�a�füvet,�és�a�hátsó�

egységek�is�automatikusan�fel�fognak�

emelkedni,� pontosan� a� megfelelő�

időben.� A� vezető� a� lehető� leggyor-

sabban� és� hatékonyabban� tud�

összpontosítani�a�fordulásra.



PRECÍZIÓS�TECHNOLÓGIÁK

A� manőverezés� 15m–es� munkaszélességgel� és� a� 4�

rotorral� gyakorlott� gépkezelőt� kíván.� A� maximális�

teljesítmény� kihasználása� érdekében� a� fordulókban� a�

rotorok�kiemelése�a�megfelelő�időben�nagyon�fontos.�Ez�

gyakran� azt� jelenti,� hogy� egy� plusz� kör� szükséges� a�

fordulók� számára.� Ez� mostantól� történelem� az� Andex�

1505�GEORAKE�bevezetésével.

Megérkezett�a�Vicon�Andex�1505�az�új�GEORAKE�szakaszvezérlési�rendszerrel,�mely�leveszi�a�felelősséget�

a�gépkezelő�válláról�a�táblavégi�fordulókban�és�a�szabálytalan�alakú�táblákon.�GEORAKE�automatikusan�

kiemeli�a�rotorokat,�a�megfelelő�időben�és�megfelelő�helyen,�szabályos�jól�formázott�rendeket�hagyva�

maga�után.

GEORAKE�SYSTEM

A� GEORAKE� regisztrálja� a� már� művelt�

területeket.� Ha� egy� rotor� egy�már�művelt�

területbe� kerül,� akkor� automatikusan�

felemelkedik.� Mindegyik� rotor� egyenként�

emelhető�és�négy�részből�áll.�Egy�műveletlen�

területre�érkezéskor�a�rotor�automatikusan�

újra� leereszkedik,� hogy� előkészítse� a�

következő� rendet.� Műveletlen� terület� nem�

marad� hátra,� és� a� fordulókon� nincs�

rendképzés,� így�a� rotorok�nem�sérülnek.�A�

munka�pontosan�elvégezhető�elsőre�is,�nagy�

pontossággal.� A� GEORAKE� használatával�

alaktalan� táblákon� a� rotorok� felemelésével�

elkerülhető� a� már� elkészített� rendek�

beágyazása,�mivel�automatikusan�felemeli�a�

rotort� vagy� a� rotorokat,� anélkül,� hogy�

szükség�lenne�a�traktorvezető�irányítására.�

A� kezelő� a� vezetésre� koncentrálhat� és�

könnyű,�kényelmes�munkavégzést�érhet�el.

Szakaszvezérlés�–�A�fordulók�irányítása

GEORAKE�megkönnyíti�a�rendkezelést
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