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Kompleksowo zajmujemy się rolnictwem precyzyjnym,
zaczynamy pod ziemią a kończymy w kosmosie

sięgamy coraz wyżej...
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Rolniczy serwis satelitarny
Mapy satelitarne pól uprawnych.
Sprawdź sam www.satagro.pl
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0,5 - 1,5 km
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150 m
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50-80 m

AGRO-OBSERWATOR
Pozyskiwanie danych przestrzennych
nt. roślin i gleby. Wykorzystywanie danych
skanowania laserowego LIDAR

ALBATROS UAV
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bezzałogowy motoszybowiec
Wykonywanie map dużych powierzchni
w świetle dziennym i podczerwonym
z dokładnością do 2cm/piksel

OGAR RPAS
bezzałogowy wielowirnikowiec
Wykonywanie map kamerą multispektralną.
Precyzyjne szacowanie szkód łowieckich
i żywiołowych na użytkach rolnych

1m

6

Mapowanie plonów
w kombajnach zbożowych
Informacja o potencjale plonowania
wykorzystywana do zmiennego nawożenia

80-100 cm

0m

5

CLAAS CROP SENSOR ISARIA

4

Skaner elektromagnetyczny

Dopasowane nawożenie azotowe on-line

EM38
Informacja o składzie mechanicznym gleby

-30 cm

3

-60 cm

2

Automat zabudowany na Quadzie
Szybkie pobieranie prób glebowych
do głębokości 30cm.

Wiertnica

PEGATEC Rotant 2/6
Automatyczne pobieranie prób glebowych
dla N-min z głębokości 30 i 60 cm.

Wiertnica

-90 cm

1

FRITZMEIER Profi 90
Automatyczne pobieranie prób glebowych
dla N-min z głębokości 30, 60 i 90 cm.
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Systemy prowadzenia równoległego CLAAS
terminal S7

terminal S10

S7 to prosty w obsłudze terminal, który można wykorzystać do prowadzenia równoległego oraz do jazdy
automatycznej z dokładnością nawet do 2 cm. Przygotowany do zamontowania na każdym ciągniku lub
kombajnie. Terminal może być także wyposażony w odbiór sygnału GLONASS, system automatycznego
zawracania AUTO TURN oraz SECTION VIEW.
S10 jest terminalem CLAAS dla wymagających. Posiada duży, 10,4" ekran o wysokiej rozdzielczości i bardzo
szeroki zakres funkcji. Z pomocą S10 można jednocześnie obsługiwać jazdę automatyczną oraz sterować
magistralą ISOBUS dołączonych maszyn, oraz podłączyć do czterech kamer analogowych. Terminal posiada
wszystkie funkcje S7, dodatkowo rozbudowana jest funkcja AUTO TURN oraz nowość czyli SECTION
CONTROL na ISOBUS!
GPS PILOT FLEX to kierownica elektryczna do zamontowania na każdym ciągniku lub maszynie. Dzięki
dużej uniwersalności szybko i łatwo można ją przekładać między maszynami. Kierownica umożliwia jazdę
automatyczną z dokładnością nawet do 2 cm a także automatyczną jazdę na uwrociach.
GPS PILOT FLEX

CLAAS TELEMATICS
Telematics - to pionierski system optymalizacji,
zarządzania maszynami i ciągnikami CLAAS. Za
pomocą sieci GSM, na bieżąco transmitowane są
informacje na temat położenia, ustawień i wydajności
maszyn. Rolnik - użytkownik, smartfonem, tabletem
czy też komputerem biurowym łączy się z serwerem
zbierającym dane maszyny.
Wykorzystanie tych informacji zwiększa efektywność
i wydajność maszyn oraz poprawia organizację pracy
i zmniejsza nakłady.

Programy rolnicze dla Twojego gospodarstwa:

Funkcja zmiennego nawożenia dla każdego gospodarstwa

Kompleksowy program działający w chmurze,
obsługiwany za pomocą komputera, tableta lub smartfona,
wspomagający prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej

100%
120%

Program w wersji podstawowej
udostępniany jest BEZPŁATNIE!!

70%

2016

Zaloguj się i sprawdź
www.365FarmNet.com/pl

WSZYSTKO

W JEDNYM MIEJSCU.

n
n

bezpłatna kartoteka polowa
dokumentacja wszystkich czynności
dokonywanych w gospodarstwie rolnym

n

kalendarz z terminarzem

n

książka adresowa

n

prognoza pogody

n

wiadomości rolnicze

n

n

graficzna prezentacja linii granicznych
użytków rolnych no ortofotomapach
import i eksport danych podstawowych,
zleceń i linii granicznych

AGROCOM NET – umożliwia korzystanie z rozwiązań dostosowanych do wielkości danego
gospodarstwa, które można indywidualnie modyfikować zależnie od warunków uprawy roślin
oraz przyjętych strategii rozwoju. Pozwala także na równoległe lub wspólne zarządzanie
kilkoma gospodarstwami. AGROCOM NET dokumentuje wszystkie dane dotyczące prac na
polu, transportu i przechowywania. Zapewnia to optymalne przygotowanie użytkownika
w związku z obowiązkiem prowadzenia dokumentacji polowej.
AGROCOM MAP – to prosty program do obsługi zadań rolnictwa precyzyjnego, dopasowany
do potrzeb każdego gospodarstwa. Program rejestruje i przetwarza dane dotyczące pomiarów
powierzchni pól, punktów pobierania prób glebowych, tworzenia map zasobności gleby,
pomiaru indeksów wegetacyjnych roślin, pomiaru plonu przez kombajny oraz tworzenia map
aplikacyjnych. Program dostępny jest w zależności od wymagań w trzech wersjach Start,
Standard oraz Precision Farming.

AGROCOM Polska
Jerzy Koronczok
47-120 Żędowice, ul. Strzelecka 47
tel. +48 77 54 32 231
fax +48 77 54 30 502
tel. kom. 607 033 251
e-mail: biuro@agrocompolska.pl
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www.agrocompolska.pl
facebook.com/Agrocom Polska

