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KAS KA TEIE OLETE OSA AG LEADER'ST
Ag Leader on juhtinud täppisviljelusseadmete tootmist alates esimesest tööstuslikust ja
tunnustatud saagikusmõõturist teraviljakombainidele „Yield Monitor 2000”. Sellest alates
on tootmine oluliselt laienenud. Ja ka nüüd, 21. sajandi teise kümnendi keskel, on
Ag Leader taas laiendanud oma tootevalikut uuenduslike seadmetega põllumajandusliku
tootmise efektiivsuse edasiseks tõstmiseks.
Kuid ärge haarake kinni vaid neist sõnadest. Osaledes tootmist käsitlevates
vestlusringides küsige ka ise Ag Leader kohta. Kindel, et kuulete hulgaliselt häid sõnu.
Sellistes jutuajamistes ilmneb, et Ag Leader on iseseisev ettevõte. Me ei ole seotud ühegi
juhtiva põllumajandustehnika tootja ega seemneturundusettevõttega. Meie iseseisev vaim
võimaldab keskenduda seadmetele, mis sobivad ükskõik millist värvi masinatega.
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Kindlasti kuulete ka, et Ag Leader pakub oma toodetele parimat kliendituge. Meie
tugispetsialistid on täppisviljelusspetsialistid, kes on võimelised osutama kiiret,
asjatundlikku ja sõbralikku abi.

Liitudes Ag Leader'ga olete pühendunud tõstma saagikust ja suurendama efektiivust
kõikides põllumajandustootmise aspektides. See tähendab, et hakkate osalema
täppsiviljeluse aastaringis, külvist koristuseni.
Kas tunnete end osana Ag Leader'st? Kui jah, siis lugege edasi, mida uut on
täppisviljeluses.
Al Myers
Ag Leader Technology, president
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Monitorid

TÄPPISVILJELUS
ALGAB KABIINIST
Täppisviljelusmonitor on süsteemi keskmeks. Kuivõrd iga ettevõte ja
põllumajandustootja on eriline, on Ag Leader paindlikud täppisviljelusmonitorid
kohandatavad just igaühe konkreetsete vajadustega.

Miks valida Ag Leader täppisviljelusmonitor?

2015 Ag Leader

1

Sobiv ükskõik, mis värvi masinatega.

2

Intuitiivse kasutajaliidesega puuteekraan.

3

Aastaringseks kasutamiseks.

4

Suurem kasutusvaldkond ja ülevaade kulutustest.

5

Andmete kogumine ja vahetamine.

8 10'st

täppsiviljelejast
kinnitavad
kasumi
tõusu.
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AG LEADER TÄPPISVILJELUSMONITORID
Ag Leader® Integra

Versa™

Compass™

Õigemad otsused algavad parematest andmetest.
• Ag Leader monitorid töötavad probleemideta SMSTM tarkvaraga.
• Lihtne seadistus viljeleja, ettevõtte, põldude aga ka sihijoonte ja töötlemiskaartide vahetamiseks
SMS-tarkvara ja Ag Leader monitoride vahel.
• Kogutud andmete alusel on võimalik koostada analüüse ja aruandeid.
2015 Ag Leader

• Kasutades AgFinity® kaughaldust, on andmevahetus võimalik juhtmevabalt.
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Ag Leader ® Integra

Nüüdisaegne täppisviljelustehnoloogia
Värviline, 30,7 cm diagonaaliga kõrge resolutsiooniga puutetundlik monitor on
ette nähtud aastaringseks kasutamiseks kõikide tööde juhtimisel ja andmete
kogumisel. Masinate juhtimine ja kontroll toimuvad intuitiivse ekraanivaate abil
vahetult kabiinis.
Ag Leader Integra juhib kõiki täppisviljelusfunktsioone, sõltumata masina värvist.
Soovides omada parimat, pole lihtne leida monitori, mille panus võiks olla võrdne
Ag Leader Integra'ga. Ag Leader Integra on kasutusel aastaringi, alustades
kasutamisest paralleelsõiduekraanina kuni põllumajandusmasinate juhtimiseni
mitme sisendmaterjali kasutamisega.

• Kõikide põllumajandustööde juhtimine ja tööparameetrite salvestamine, sh.
muutnormiga töötlemine, maapinnasurve ja sektsioonide automaatne lülitamine.
• Tööandmete salvestamine ja kaardistamine, sealhulgas ka mitme kulumaterjali
kasutamisel.
• Integreeritud paralleelsõiduekraan koos võimalusega kasutada OnTrac3™ või
SteerCommand™ automaatroolisüsteemi.
• Sordikaardistamine ja nende kasutamine tulemuste hindamiseks taustaandmetena
vahetult koristamisel.
• Kuni nelja kaamera ühendamine varjatud piirkondade jälgimiseks.
• AutoSwathTM sektsioonide automaatlülitus.
• ISOBUS-ühilduvus virtuaalterminalina koos tegumikontrolleriga.
• SmartReportTM aruanded koos edastusega AgFinity® kaudu.
• Põllupiiride ja objektide märkimine ning jälgimine vahetult ekraanil.

2015 Ag Leader
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Versa™
Paindik ja kompaktne
21,3 cm diagonaaliga värvilise puuteekraaniga monitor on ideaalne variant
põhiliste tööoperatsioonide juhtimiseks, nagu roolisüsteemid, külv, väetamine,
pritsimine ja koristus. Tuginedes modernsel Ag Leader Integra® platvormile, võib
ka Versa koguda andmeid ja vahtada neid teiste seadmetega, muutes ta sobivaks
täiendava monitori vajadusel.
• Põhiliste põllutööde juhtimine, sh. varieeruva laotusnormi juhtimine ja sektsioonide
automaatjuhtimine.
• Andmesalvestus ja töötlemiskaartide kasutamine.
• Integreeritud paralleelsõidu- ja automaatroolisüsteemi juhtimine.
• Kuni nelja kaamera ühendamise võimalus.
• Saagikuse kaardistamine ja saagiandmete jälgimine töötamisel.
• ISOBUS-ühilduvus virtuaalterminalina koos tegumikontrolleriga.
• Põllupiiride ja objektide märkimine ning jälgimine vahetult ekraanil.

Compass™
Paralleelsõit ja automaatroolimine, selge ja lihtne.
17,9 cm diagonaaliga värvilise puuteekraaniga Compass on sisestustasemel lihtne monitor
paralleelsõidu kasutamiseks ning automaatroolisüsteemi ja ISO agregaatide juhtimiseks.
Compass võimaldab tööde lihtsa ja kiire alustamise ilma admebaasi kasutamata.
• Lihtne seadistus ja töö alustamine.
• deaalne variant ainult paralleelsõidu või automaatroolisüsteemide nagu OnTrac3TM või
SteerCommandTM kasutamiseks.
• Vähe ruumi nõudev kompaktne disain koos valgustablooga.
• Kaardivaade täisekraanil.
• Võib kasutada virtuaalterminalina ISO-agregaatide juhtimiseks.
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• Võimaldab kasutada põhilisi enamkasutatavatest sihijoonte liikidest, sh. SmartPathTM.

TÄPPISVILJELUSMONITORIDE VÕRDLUS
MUDEL

Ag Leader® Integra

Versa™

Compass™

30.7 cm
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36 sections





36 sections


EKRAANIDE ANDMED

Ekraani diagonaal
Puuteerkaan
Traditsiooniline ettevõtte andmestruktuur
Töö tasemel juhtimine
Töötatud ala kaardistamine
Andmesalvestus
AutoSwath™
Pöörderibad
Mitme materjali juhtimine
Kaamerate kasutamine
Wi-Fi adapteri kasutamine
Juhtmeta andmevahetus
Ekraani kaugjälgimine



PARALLEELSÕIT JA ROOLIMINE

Paralleelsõiduekraan
Mehaaniline abiroolisüsteem
Hüdrauliline automaatroolisüsteem
Parandussignaalide liigid
GLIDE
SBAS /EGNOS
TerraStar
RTK
SmartPath
Tehnorajad
KÜLV/TÄPPISKÜLV

Sortide/hübriidide kaardistamine
Muutuva külvinormi kasutamine
Külviku sektsioonide juhtimine
Külviandmete salvestus sektsioonide kaupa
Külviühtluse jälgimine
Külvi laiendatud kontroll
DownForce seemendite hüdrauliline maapinnasurve
juhtimine
2015 Ag Leader
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Ag Leader® Integra

Versa™

10 sections
24 sections

10 sections
24 sections
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Compass™

TÖÖTLEMISOPERATSIOONIDE JUHTIMINE

Pritsisektsioonide juhtimine
ISOBUS pritsi juhtimismoodul
Muutuva normiga töötlemine
Kemikaalidosaatori juhtimine
Pritsipoomi töökõrguse hoidmine
Täiendava lülituspaneeli kasutamine
OEM lülitussisendite valmidus
Automaatne SpartReport tööaruande koostamine
Aruande juhtmevaba edastamine
AutoSwath kasutamine
Mahutite järjestikuline kasutamine
Tööandmete koondvaade
Materjalisegude haldamine
Kuivmaterjalide juhtimine
Suletud juhtimisega ketaslaoturite juhtimine
Strip-Till (ribaharimine)
Pneumokülvikute juhtimine
OptRx® andurite kasutamine
Mitme materjali kulunormi juhtimine
Smart Report

Monitorid/GPS & roolimine

MUDEL








kuni 3

SAAGIKAARDISTUS

Teraviljakombainide saagikaardistus
Sordivõrdluse jälgimine
Taustakaartide kasutamine


































MELIORATSIOON

Andmekogumine
IntelliSlope® drenaažisaha juhtimine
Topograafiline kaardistamine
ISOBUS

2015 Ag Leader

Kasutamine virtuaalterminalina
Tegumikontroller (Task Controller) mitme materjali
juhtimiseks
Pritsimine
Väetamine
Pneumokülvikute juhtimine
Täppiskülvikute juhtimine
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Paralleelsõit
ja roolimine

OPTIMAALNE
TOOTLIKKUS
Tööpäeva pikendamine, kestva juhtimistäpsuse kindlustamine ja põllu jälgimine ettepoole
piiratud nähtavuse korral ja pimeduses. Kõik Ag Leader monitorid võimaldavad kasutada
ulatuslikku valikut enimkasutatavatest liikumisviisidest ja sihijoonte liikidest koos mitme
sihijoone liitmisega. Kombineerides Ag Leader monitorid kas OnTrac3 abiroolisüsteemi või
SteerCommand automaatroolisüsteemiga on tulemuseks suurepärane paralleelsõidu- ja
automaatroolisüsteem.
SmartPathTM sihijoon
Põllul töökäigul liikudes moodustatakse eelmise
töökäiguga paralleelselt alati uus sihijoon.

Ringviisiline

A-B sihijoon

SmartPath
Kohanduv
kõverjooneline

Identne kõverjooneline

A+ sihijoon

2015 Ag Leader
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Sihijoonte haldamine
Sihijoonte salvestamine, taaslaadimine, ootele seadmine, nihutamine ja
ümbertõstmine vahetult ekraanil.
Sihijoonte eksport ja import
Sihijooned saab lihtsalt salvestada andmebaasi nende hilisemaks
kasutamiseks või ülekandmiseks teise monitori.

Monitorid/GPS & roolimine

Perspektiivvaade
Perspektiivvaade loob põllule tingliku vaate horisondi suunas. Nii saab
ülevaate põllust ka piiratud nähtavuse korral ja pimedas.

Integreeritud valgustabloo
Ekraanivaatel sisalduv virtuaalne valgustabloo näitab ka juhtimisvea ja
töökäigu numbri.

Valgustabloo L160
CAN-BUS ühendusega valgustabloo L160 on muudetava LED valgusdioodide
vahemikuga kergestiloetav abiseade. Ühendatuna Ag Leader Integra või
Versa monitoriga on esiklaasile paigaldatuna valgustabloo L160 suurepärane
abivahend juhtimistäpsuse tagamiseks käsitsiroolimisel, eriti piiratud nähtavuse
korral või pimedas. Tablool on nähtaval ka kõrvalekalde suurus ja töökäigu
number.

2015 Ag Leader

Paigaldades valgustabloo
L160 esiklaasile vaatevälja,
saab juht jälgida ja
korrigeerida liikumissuunda
vaadates vahetult
sõidusuunas .

Pöörderibad
Ekraanile kujundatud pöörderiba võimaldab visuaalselt hinnata pöörderiba
laiust ja juhtida masinaid AutoSwath funktsiooni abil.
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GPS 6000, GPS 6500

KONKURENTSITU GNSS TEHNOLOOGIA
Ag Leader pakub täppisviljelusoperatsioonideks täielikku valikut GPS/GNSS võimalustest. GPS6000, GPS 6500 ja GPS6500 tugijaam
kindlustavad vajaliku täpsuse, korduvuse ja kasutuslihtsuse.
GPS 6500 ja 6000
• Erinevate parandussignaalide kasutamine, sh. RTK, Terrastar-D ja EGNOS.
• GLONASS kasutamine standardina.
• Radarisignaali väljund.
• Asukohasagedus kuni 20 Hz (GPS6500) või 10 Hz (GPS6000).
• GLIDE asukohafilter stabiilsuse tagamiseks töötamisel parandussignaalita.
• Asukoha sujuv taastamine StableLocTM funktsiooni abil.
• LED diagnostika.
2015 Ag Leader

• Sisseehitatud magnet ja kaasasolev kinnitusalus antenni paigaldamise lihtsustamiseks.
• Ilmastikukindel kompaktne tugev koprus.
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RTK

GPS6500Base RTK tugijaam
Tugijaam on vajalik mõnesentimeetrise täpsuse
saavutamiseks suuremat täpsust nõudvatel
töödel. GPS6500Base tugijaam tugineb samal
kahesageduslikul GPS6500 vastuvõtjal koos
releeliidesega. Süsteem kasutab nähtavate satelliitide
arvu suurendamiseks ka GLONASS satelliite.
Wi-Fi liidese abil on võimalik tugijaama diagnostika
ja seadistus ka nutitelefoni või tahvelarvuti abil.

Kasutusala
Paralleelsõit
Mullaharimine
Koristus
Põllu ettevalmistamine
Kaardistamine (ala, punkt, joon)
Muutuva normiga töötlemine
Pritsimine
Väetamine
Külv
Sordikaardistus
Ribaharimine

<< 2.5cm
1"
TerraStar - D

GPS 6500
7.5-12.5cm
3"-5"

WAAS/EGNOS

Põldudelt kogutud erinevad andmed on hindamatuks
ressursiks otsuste tegemisel oma tegevuse
planeerimisel.
• A-B sihijoonte moodustamine.
• Olemasolevate sihijoonte arhiveerimine hilisemaks
kasutamiseks.

15-20cm
6"-8"
2015 Ag Leader

IntelliSlope (drenaažisahk)
Integreeritud roolisüsteemid
Abiroolisüsteemid
GPS parandussignaali allikad
GLIDE
EGNOS
TerraStar
RTK

GPS 6000

Monitorid/GPS & roolimine

GPS parandussignaali allikad

GPS6500 releeliidesega
Releeliides on ette nähtud RTK parandussignaali
edastamiseks vastuvõtjale. Releeliides integreeritakse
GPS6500 antenniga olles kergesti paigaldatav ning
teisaldatav. Releeliides sisaldab 400MHz raadio või
GSM modemi vastavalt kasutatavale signaalile.

• Sihijoone import ja eksport paljude erinevate
monitoride vahel.

www.agleader.com
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• Mitme sihijoone kasutamine, grupeerimine ja
vahetamine.

OnTrac3™, SteerCommand™

KONKURENTSITU JUHTIMISKVALITEET
Ühendades Ag Leader täppisviljelusmonitori eesrindliku OnTrac3TM või SteerCommandTM roolisüsteemiga,
võimaldab saadud lahendus kergendada juhil tööd ja teha pikemaid tööpäevi.
• Automaatne kalibreerimine lihtsustab süsteemi seadistust.
• Võimaldab kasutada kõiki liikumisviise, sh. universaalne SmartPathTM (vt. lk. 10).
• 9-teljeline kallakukompensaator elimineerib ebatasasuste, kallakute ja vagude läbimisel tekkivast kõikumisest
tulenevad vead.
• Integreeritud kompass toetab täiendavalt liikumissuuna stabiilsust.
• LED-diagnostika lihtsustab probleemide lahendamist.
• Mugav sisse- ja väljalülitamine distantslüliti või pedaali abil.

2015 Ag Leader
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Monitorid/GPS & roolimine

OnTrac3™ abiroolisüsteem
OnTrac3 võimaldab hoida traktorit, kombaini või
iseliikuvat agregaati iseseisvalt töökäigul ilma
roolile kinnitatava elektrimootori abil, vajamata
hüdraulikakomponente.
Kiire ja mugav
OnTrac3 on mugavalt teisaldatav masinalt
masinale lihtsa „Lock-n-Roll” kinnitusviisi abil.
Võimsam ja vaiksem
Suurem pöördemoment ja kiirem töö tänu sidurite
ja harjadeta otseülekandega elektrimootorile.
See tähendab ka väiksemat müra.
Hõõrdumiseta
Hammasülekanne töötab libisemata.

SteerCommand™

StableLoc™
SStableLockTM kindlustab juhtimisstabiilsuse ka parandussignaali ajutisel
katkemisel, minnes sujuvalt üle järgmise taseme parandussignaalile. Signaali
taastumisel viiakse süsteem tagasi kõrgema taseme parandussignaalile
sujuvalt, ilma asukohahüppeta.

automaatroolisüsteem

Uus automaatroolisüsteemi kontroller SteerCommand tagab kvaliteetse
automaatjuhtimise koos GPS6500 vastuvõtjaga.
Täpsus
Korduvuse garanteerimiseks RTK parandussignaali ja RTK tugivõrkude
kasutamise võimalus koos GPS6500 ja releeliidesega 400 MHz raadio või GSM
modemi abil.
Ühilduvus
Sobivuse tagamiseks on olemas paigalduskomplekte rohkem kui 600 masinale.

2015 Ag Leader

Laiaulatuslik GNSS võimekus
GPS6500 koos SteerCommant kontrolleriga või kasutada GLIDE, EGNOS,
Terrastar-D ja RTK parandussignaale.
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SeedCommand ™

IGALT SEEMNELT
MAKSIMUM
Külviperioodil on äärmiselt oluline teha kõik õigesti. Seadistada külvik korralikult
ja paigutada iga seeme just õigesse keskkonda – see tasub ennast kuhjaga ära.
SeedCommandTM juhtimissüsteem võimaldab kogu külviku töö jälgimise ja
juhtimise vahetult monitori ekraanilt.
• Topeltkülvi vältimine AutoSwath™ abil säästab seemneid ja optimeerib saagi.
• Külv piiratud nähtavuse korral ja öösel võimaldab tõsta külvi intensiivsust.
• Vahelejätmiste ja ülekatete elimineerimine, eriti seemne erinevate suuruste korral.
• Lisainformatsiooni kogumine andmete kaardistamisega võimaldab erinevate sortide,
hübriidide ja külvinormide võrdluskatsete kaardid.
• Muutuva külvinormi kasutamine.
• Seemnetele ühtlase seemnesängi moodustamine külviku sektsioonide maapinnasurve
reguleerimisega DownForce reguleerimissüsteemi abil.
• Külvisektsioonide lülitamine SureStop® siduritega või SureVac® vaakumklappidega.

Tulemus:

2015 Ag Leader

Kvaliteetne külv
võib parandada
saagipotentsiaali
kuni 40%*.
* Sõltumatute
uurimistulemuste alusel.
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Külv

KOGU KÜLVIPROTSESSI JÄLGIMINE
JA JUHTIMINE

Külviku tööefektiivsus
Komplektsne külviku monitooring välistab vajaduse
täiendava monitori järele.

Külvikaardid ja andmesalvestus
Sortide ja hübriidide külvi kaardistamine.

Külvinorm

Üksikseemnekülv

Muutuva külvinormi kasutamise võimalus.

Külviühtluse, vahelejätmiste ja topeltkülvi jälgimine ja
analüüs.

Seemnete asetus
Külviühtluse ja -kvaliteedi jälgimine.
2015 Ag Leader
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DownForce maapinnasurve
reguleerimine

Kuni 8 sektsiooni juhtimine koos lisavõimaluste valikuga.
Seemendite surve reguleerimine on seemnetele
mullaga kontaktpinna ja idanemistingimuste tagamiseks hädavajalik toiming. Ag Leader DownForce
hüdrauliline maaapinnasurve reguleerimissüsteem
parandab drastiliselt seemendite survet maapinnale
kogu põllu ulatuses tänu kiiremale reguleerimisele
võrreldes levinud pneumaatiliste süsteemidega.

Sektsioonidekaupa jälgimine
Seemendite surve reguleerimine sektsioonide kaupa
võimaldab parandada külvikvaliteeti põllu mikroreljeefi ja
mullaomaduste muutumisel.

Pingeleevendusakumulaator
Süsteemi kaitsev leevendusakumulaator reageerib
löökidele, mis võivad tekkida näiteks kivide tõttu.

Kasutatav virutaalterminalidega
ISOBUS moodul võimaldab valida 1-4 andurit sektsiooni
kohta ja juhtida maapinnasurve reguleerimissüsteemi
ükskõik millise virtuaalterminaliga.

Maapinnasurve jälgimine
Maapinnasurve jälgimine võimaldab juhil hinnata
külvikvaliteeti ja täiendavate seadistuste vajadust.
2015 Ag Leader
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Külv

MIDA ANNAB KÜLVIKU
MAAPINNASURVESÜSTEEM DOWNFORCE?

Pneumaatiline süsteem
Reguleerimisaeg kuni 20 sekundit
Pneumaatilise maapinnasurve reguleerimissüsteemi korral
kulub mullaomaduste muutumisel külvisügavuse taastumiseni
kuni 20 sekundit.

Reguleerimiskiiruse
erinevus?
0,1 ha 24 seemendi
korral.

0.2+
T/HA

Hüdrauliline DownForce süsteem

0.7+
T/HA

Kohene reaktsioon
Hüdrauliline DownForce maapinnasurve reguleerimissüsteem
reageerib mullaomaduste muutusele koheselt ja külvisügavus
taastub sekundiga.

Kuidas DownForce ennast ära tasub?

2015 Ag Leader
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DirectCommand ™

IGA PIISK
ASJA ETTE,
IGA GRAANUL
ÕIGELE TAIMELE.
DirectCommandTM on revolutsiooniline juhtimissüsteem, eriti koos ülekatteid vältiva
AutoSwathTM sektsioonide automaatjuhtimisega. Süsteem aitab vähendada kulutusi,
parandada keskkonna olukorda, suurendades seejuures tootlikkust ja kasumit.
• Sektsioonide automaatne välja- ja sisselülitamine vastavalt põllupiiridele, pöörderibale ja juba
töötatud alale – vältides ülekatteid või vahelejätmisi.
• Materjalide laotamise reguleerimine varieeruva laotusnormiga ja vastavalt varemkoostatud
töötlemiskaardile.
• Muutuva laotusnormi kasutamine mitme kulumaterjali kasutamisel.
• Töötulemuste salvestamine ja kaardistamine, sh. töötatud ala, materjalikulu ja muud.
• Monitor võib jälgida kuni kolme manomeetrit vältides täiendavate pultide vajaduse masina
töö jälgimiseks.

Tulemus:
2015 Ag Leader

AutoSwathTM kasutamine säästab materjale
keskmiselt 7%, kindlustades tasuvusaja 2 aastaga*.
*Sõltumatute teadusuuringute alusel.
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Töötlemine

UUS & LIHTNE
Materjalisegude arvestusviis

1
2

Koostada taimekasvatuses aasta jooksul
kasutatavate kemikaalide loend ja salvestada
see monitori. (näit. pestitsiidid, herbitsiidid)

3

Programmis sisalduv kalkulaator
võimaldab välja arvutada mahutisse
lisatavate komponentide kogused.

Soovitud materjalisegude seadistamiseks
märkida materjalide valikuruudud.

UUS

ISOBUS pritsimiskontroller

ISOBUS ühilduv pritsimiskontroller võimaldab kasutada DirectCommant
süsteemi muu virtuaalterminali ja tegumikontrolleriga.
• Pritsimistäpsuse saavutamiseks vajalike rõhu, vooluhulga ja kiiruse lihtsustatud
kalibreerimine.
• Pidev vooluhulga ja rõhu kombinatsiooni monitooring. Süsteem annab
eelhoiatuse tekkivate kõrvalekallete korral.
• Automaatse poomi ettevalmistuse ja ooterõhu seadistamine kindlustab pritsimise
viivitamatu alustamise süsteemi sisselülitamisel.
• Süsteem võib juhtida kuni 24 sektsiooni.

2015 Ag Leader
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DirectCommand ™

Ketaslaoturi juhtimine
• Kuni viie materjali samaaegne laotusnormide juhtimine.
• Suletud juhtimiskontuuriga ketaslaoturi juhtimine.
• Muutuva normiga töötlemine töötlemiskaartide alusel.
• Materjalisegude koostamise võimalus korrektseks andmesalvestuseks.

Ribaharimise 'Strip-Till' väetamisnormi juhtimine
• Kuni kolme granuleeritud materjali laotusnormi juhtimine (Ag Leader
granuleeritud materjali laotusmooduli kasutamisel).
• Täiendavate vedelväetiste ja kasvustabilisaatorite juhtimine täiendavate
vedelväetisedosaatorite abil.
• Väetise doseerimine vastavalt töötlemiskaardile.
• Andmesalvestus nii vedel- kui granuleeritud väetiste kohta.

ISOBUS seriaalliidese moodul
Lihtne ja efektiivne viis AgLeader® Integra ja Versa montoride ühendamiseks
pritside ja väetisekülvikute juhtpultidega. Võimaldab laotusnormi juhtimise,
andmesalvestuse ja
sektsioonide juhtimise.

2015 Ag Leader
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LIHTSUSTATUD DOKUMENTATSIOON
Iga töötlemisoperatsiooni kohta võib moodustada detailse aruande SmartReportTM.

Smart Report™
• Aruanded sisaldavad asukohainformatsiooni,
koondandmeid tööde ja kulutatud materjalide osas,
põllupiiri ja muud.
• Muude andmetena saab sisestada lisaandmed, sh.
mulla, ilmastiku ja kasutatud materjalide kohta.
• Automaatselt moodustatud .pdf on võimalik
salvestada, eksportida või välja trükkida.
• Aruannete automaatse koostamine korral koostatakse
aruanded vahetult põllu lõpetamisel automaatselt.

UUS

Filtreerimine juhtide, masinate või
kuupäevade alusel.

UUS
SmartReport aruannete eksport AgFinity

®

andmevahetusbaasi.

• Ei vaja täiendavat tarkvara.
• Andmed filtreeritakse põldude, tööde, juhtide või
kuupäevade alusel.
• Vahekokkuvõtted valikute kohta.
• Aruanded saab sorteerimise lihtsustamiseks
koondada ajavahemike kaupa.
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• Vahekokkuvõtted ajavahemike kohta.

OptRx ®

VILI RÄÄGIB.
KAS KUULATE TEDA?
Lämmastikuvajaduse hindamine on oluline kogu põllu ulatuses. Tuginedes valguse peegeldumisele jälgib
OptRx vahetult taime seisukorda. Täpse taime kasvustressi hindamine võimaldab lisada lämmastikväetisi
täpselt vastavalt taime vajadusele.
Kasutades lämmastikuvajaduse hindamiseks läbiproovitud mittekontakt-andurite tehnoloogiat, saab hõlpsasti
kontrollida hooaeg hooaja järel kulutusi taimekasvatusele ja vältida mullaomaduste muutumisest sõltuvaid
saagikadusid.
• Arvestab nii mullastiku kui ka ilmastiku olukorda.
• Lämmastiku varieeruv jaotamine vastavalt konkreetsele olukorrale.
• Saagikasv tänu inimsilmale nähtamatute erinevuste kasutamisele.
• Väetamine igal aastal erineva laotusnormiga ilma täiendavate kulutusteta lisauuringutele.
• Kompenseerib lämmastiku väljaviimist taimestiku ja ilmastiku tulemusel.
• Täpsema lämmastku kasutamise tulemusel täiendav saagipotentsiaal kuni 1.2 t/ha.

2015 Ag Leader
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AITAB OLETAMISEST, HAKAKE MÕÕTMA.
OptRx toitumustasemeandurite kasutamine muudab lämmastikuvajaduse arvestamise põhimõtet, viies selle
uuele tasandile. Alloleval kaardil on erinevate värvidega tähistatud lämmastikudefitsiidi tasemete erinevused
põllu piirides. OptRx koos juhtimissüsteemiga DirectCommandTM võimaldab väetada vahetult lämmastiku
hetkevajadust arvestades. Samal põhimõttel saab OptRx andureid kasutada ka taimekasvatusvahendite
varieeruval doseerimisel.

Kuidas on OptRx
tasuvusega:
Lämmastiku optimeerimisega
saavutatav saagipotentsiaal 0.6 t/ha
OptRx võib anda täiendava
kasumi ~10-15 €/ha*.
Tasuvusaeg 2 anduriga
süsteemile: 420 ha
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OptRx tasuvuskalkulaator
veebilehel agleader.com

Saagi
kaardistamine

TÖÖSTUSSTANDARD
Orignaal on senini usaldusväärseim. See on põhjuseks, miks on AgLeader saagikuse kaardistussüsteem
tänaseni levinuim ja populaarseim maailmas. Saagikaardid annavad vahetult koristamisel ülevaate
niiskusest ja saagikusest võimaldades iseloomustada põllu seisundi mõju saaagile. Aastate jooksul kogutud
saagiandmed annavad kindla aluse oma tegevuse planeerimiseks.
Lisaks võimaldab koristatava vilja niiskuse mõõtmine hinnata vilja küpsusastet ja koristuse otstarbekust
kuivatuskulude järgi.
• Saagi ja niiskuse kaardistamine ja hindamine vahetult koristusel.
• Väetuskaartide ja sordikaartide kasutamine taustavaatena tulemuste hindamiseks.
• AutoSwathTM kasutamisel täpne koristatud ala ja saagikuse arvestus ebakorrapärastel põldudel.
• Koristuse koondandmed ja põhinäitajad vahetult ekraanivaatel.
• Niiskusnäit aitab hinnata kuivatusvajadust.
• Tuginedes koristustulemustele saab parandada külvimetoodikat.

2015 Ag Leader
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Koristus

KUIDAS SEE TÖÖTAB?

Teraelevaatoris määrab niiskusandur seda läbiva vilja
niiskuse.

Teraelevaatori peas olev viljavooandur määrab punkrisse
suunatava vilja massi.

Niiskuse ja viljavoo lugemid seotakse asukohainfoga
AgLeader® Integra või VersaTM täppiviljelusmonitoris.

Tulem:

Saagiandmed on võtmetähtsusega saagi ja kasumi optimeerimiseks.

* tugineb 11,5 t/ha saagikusele hinna korral 130 �/t.
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Ainult 5% saagikasv võib tähendada 70+ €/ha lisakasumit.*

Intellislope®

TEE SEDA ISE –
DRENAAŽIPAIGALDUS
Maaparandus on põllu saagikuse parandamise seisukohalt väga oluline. Toimiva drenaažisüsteemi paigaldamine
on kõige suurema mõjuga ja kiiremini tasuvam töö. IntelliSlope teeb võimalikuks drenaažipaigalduse
põhimõtteliselt igaühele kasutades nende omi masinaid.
Ühekordne kulutus drenaažile annab aastatepikkuse püsitulu erinevates aspektides.
• Pikendab põllutöödeks võimaliku aja kestust.
• Vähendab mulla tihendatust ja juhib ära liigvee.
• Vähendab lämmastiku väljauhtumist.
• Parandab juurdumisomadusi liigniiskuse korral ja kindlustab niiskusevaru kuival aastaajal.
• Parandab mulla soojenemist kevadperioodil.
• Parandab maa väärtust ja tootlust.

Juurekava arengu soodustamine

2015 Ag Leader

Korralikult kuivendatud mullas areneb juurekava
sügavamale, võimaldades mullaressursi paremat
ärakasutamist.

Liigniiskes mullas areneb juurestik pindmiselt.
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Melioratsioon

DRENAAŽIPAIGALDUS ON LIHTNE NAGU ÜKSKORDÜKS.
IntelliSlope® drenaažisaha juhtimissüsteem töötab
ilma keeruliste lasersüsteemideta. Igaüks, kes oskab
juhtida traktorit, suudab paigaldada drenaaži.

1

MÕÕDISTAMINE

Geodeetilise kaardistamise võib teostada nii
drenaažisaha endaga, kui ka varasemalt näiteks
ATV'ga, kasutades RTK GPS asukohamäärangut
(vt. lk. 13). Mõõdistada kuivendamist vajav piirkond.

2

PLANEERIMINE

Drenaaži kavand moodustatakse Ag Leader SMSTM
tarkvara melioratsioonimooduli (vt. lk. 30) abil.
Sisestada torustikule minimaalne kalle ja minimaalne
ning maksimaalne sügavus.

Topograafiline vaade

PAIGALDAMINE

Antud kavandi alusel juhtida drenaažisahka, töötades
automaatrežiimil AutoTile®. Samal ajal on võimalik
reguleerida vajadusel täiendavalt saha töönurka.

Drenaaži tasuvus

€143/ha*

€300/ha*

€80/Ha**

*Ohio osariigi ülikooli uurimusraport 871-98 **Erinevate uurimuste
andmetel. Tugineb hindadel: mais 96€/t ja nisu 150 €/t.
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Visualiseeritud vaade
reljeefist ja kallakutest,
milliseid on raske palja
silmaga jälgida. Selle
abil saab kindlustada, et
drenaaž paigaldatakse
madalaimale kohale,
mis kindlustab parima
tasuvuse.

3

SMS Melioratsioonimoodul
Ag Leader SMSTM tarkvara melioratsioonimoodul võimaldab hallata melioratsiooni
samamoodi, nagu muid põllumajandustegevusi. Melioratsioonimooduli abil saab
RTK GPS mõõdistuste alusel kavandada drenaaživõrgustiku ja muuta selle
kasutatavaks drenaažisaha juhtimissüsteemi IntelliSlope poolt – kasutades
Ag Leader® Integra monitori. Drenaažiprojekti koostamine Ag Leader SMS
tarkvaraga on lihtne ning võimaldab kuivendamisega parandada põllu seisundit,
kulutamata aega planeerimisele ega projekteerimisele.
• Drenaažikavandi koostamine ilma keerukate kalkulatsioonideta.
• Torustiku sammu määramine vastavalt tegelikule vajadusele.
• Drenaažiplaani vahetu eksport monitori.
• Drenaažiplaani jagamine muude tarkvarade ja teenustega, näiteks Google EarthTM.
• Olemasoleva kuivendussüsteemi sidumine uue kavandiga.
• Drenaažikoefitsendi abil torude läbimõõdu määramine.
• Olemasoleva drenaaži eksport monitori kasutamiseks taustavaatena.
• Parima drenaažikavandi valik, võrreldes erinevaid kavandeid nende maksumuse ja
efektiivsuse järgi.
• Moodulite kontroll ja minimaalse kollektori vajaduse määramine.
• Turvaline liikumise analüüs kindlustab drenaaži õige languse sõltumata mullatekstuurist.

Erinevate kaardikihtide kasutamine
analüüsiks:

2015 Ag Leader

3D vaade

Kujutis

Mullatüübid

Saak

Olemasolev

drenaaž

Veevoolud
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DRENAAŽIPROJEKTI KOOSTAMINE ON LIHTNE
Drenaaži
kavandusvaade
koos taustaga

Töövahendid drenaaži
projekteerimiseks.

Korrektse languse
seadistusmenüü.

Taustakaardi legend.

Mõõtmete, vooluhulga
ja ühenduste
hoiatusala.
Mullaprofiil koos mikroreljeefi, drenaaži ja ühendustega.

Statistilised näitajad, sh. kaetud ja jäänud mahud.

Drenaažikoefitsendi seaded:

3D vaade

Maastikuanalüüs

Soovitud drenaažikoefitsendi seadistuste abil saab valida
korrektse läbimõõduga torustiku.

Drenaaži ja kollektorite analüüsiks.

Kallakud, veehaarded, drenaažialad, veehulk,
voolusuunad jms.

2015 Ag Leader
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SMS ™ tarkvara

KASUMI
PLANEERIMINE
JA JUHTIMINE.
Täppisviljeluse rakendamisel muutuvad otsustavateks majandusotsused. Kuna
paljudel juhtudel koonduvad kokku andmed erinevatest allikatest, on tarkvara
koostatud võimalikult ühilduvana erinevate andmetüüpidega. SMS arendamisel
peetaksegi silmas, et juhtimisotsused tugineksid kõikidele olemasolevatele
andmetele.
• Põllutööde juhtimine, arvestamine ja salvestamine.
• Põldude väljatrükk, aruanded ja koondid.
• Töötlemiskaardid väetamiseks, pritsimiseks, külviks.
• Aruannete ja kaartide koostamine - aruandluseks vastavalt etteantud eeskirjadele.
• Põllupiirkondade tendentside jälgimine ja salvestamine.
• Põldude jagamine piirkondadeks vajalike muudatuste analüüsiks.
• Kulutuste ja tulude analüüs, finantsaruanded ja kokkuvõtted.

SMS tarkvaraga ühilduvad:
•

2015 Ag Leader

•
•
•
•
•

Ag Leader
AGCO
AutoFarm
Case IH
CLAAS
Flexi-Coil

• HARDI
• Hemisphere GPS
(Outback)
• ISO 11783
• John Deere
• KINZE

•
•
•
•
•
•

Mid-Tech
New Holland
Precision Planting
Raven
RDS
Trimble

• Gradient
• Shape, Image,
Text Files
• LIDAR Files
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SMS™ Basic
Universaalne tarkvara andmete kogumiseks
kõikide tööde kohta (külv, väetamine, pritsimine,
koristus) ja nende visualiseerimiseks otsuste
tegemiseks.

SMS™ Mobile

SMS™ funktsioon

Basic Advanced

Andmevahetus Ag Leader
monitoridega
Andmete sorteerimine
asukohapõhiselt
Tööplaanide koostamine
Sihijoonte moodustamine,
haldus ja eksport
Kaartide, diagrammide ja
aruannete väljatrükk
Töötlemiskaartide koostamine
Taustapiltide kasutamine
Päringuvahendid teatud
piirkondade analüüsiks
Uuenduste automaatne
kontroll
Mullaandmete import (ainult
USA)
Projektide haldamine

Tarkvara lisaandmete – kahjurite seire, mullaproovid,
põllupiirid jms. - kogumiseks GPS-käsiseadmega.
Pärast andmete kogumist saab need mugavalt
eksportida ühilduvatesse tarkvaradesse SMS Basic
ja Advanced.

Andmehaldus

Andmehaldus

(piiratud)

Andmevahetus AgFinity
vahel*
Analüüsivalemite koostamine
Kalendervaade
3D vaade ja väljatrükk
Võrdlevad analüüsid
Seoseanalüüsid
Pinnaanalüüsid
NDVI analüüsid
Kasumi/kahjumi kaardistamine
Ajastatud varukoopiad
Klaster-analüüsid
Mitme aasta võrdlus
Samakõrgusjoonte esitamine
Andmete säilitamine mitmes
asukohas
Kaardiandmete taasesitus
Bukleti trükkimine**
Maaparandus**
Katsealade haldamine**
®

SMS™ Advanced
Ag Leader juurutatud paljufunktsionaalne
tarkvarapakett sisaldab kõik vajaliku
põllumajandustootjatele ja konsulentidele.
Lisaks SMS Basic vahenditele sisalduvad
tarkvaras täiendavad võimalused analüüsiks,
finantsarvestuseks, andmete väljatrükiks ja
eritööde juhtimiseks.
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*Teenus tuleb tellida eraldi.
**Täiendav tarkvaramoodul.

ANDMETE MUUTMINE
RAHAKS
SMS™ Basic
SMS Basic aitab kogutud andmeid visualiseerida ja muuta need kasutatavateks majandusotuste tegemisel. Tarkvara võib hallata kogu
informatsiooni külvist koristuseni. SMS Basic andmed ühilduvad rohkem analüüsi ja ülevaadet võimaldava SMS Advanced tarkvaraga,
muutes mugavaks vajaliku informatsioonivahetuse konsulentidega.
• Erinevate kaardikihtide, näiteks saagikaart, koosvaatamine.
• Mullaproovikohtade, võrgustiku ja piirkondade haldamine.
• Mullaandmete automaatne allalaadimine (ainult USA).
• Töötlemiskaartide väljastamine enamikule kasutatavatest masinatest.
• Aruandluseks vajalike aruannete ja kaartide koostamine.
• Kulude ja tulude jälgimine.
• Andmevahetus AgFinity® juhtmeta andmevahetusplatvormi ja AgLeader monitoride vahel.

2015 Ag Leader

Töökäikude planeerimine

Töötlemiskaartid

Kaardid ja graafikud

Liikumisviiside või A-B sihijoonte moodustamine,
import, eksport ja haldus.

Külvi-, väetamis- ja pritsimiskaartide koostamine
ja eksport enamikule seadmetele.

Kaartide, aruannete ja graafikute koostamine
ning väljatrükk.
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SMS™ Advanced
Põllumehele
SMS Advanced võimaldab põllumehele läbi aastate kogutud andmete
süvaanalüüsi piirkondade ja trendide määratlemiseks põldudele.

Konsulendile
Põllumajanduskonsulendid, kindlustusagendid, teenusepakkujad ja
põllumajandusmaterjalide müüjad võivad kasutada tööks klientidega piiramatu
arvu projekte koos võimalusega analüüsida tegevust põldude, kultuuride ja
materjalide kaupa, hoides samas erinevate klientide andmed üksteisest lahus.
• Erinevate töötlemisviiside mõju analüüs.
• Andmete kombineerimisel põldude jagamine tsoonideks.
• Automaatsed analüüsid võimaldavad säästa aega ja koostada järjepidevat aruandlust.
• Vegetatsiooniindeksi määramine aero- või satelliitfoto abil.

Valemite koostamine

• Tööde analüüs kiiruse, kõrguse jms. parameetrite hindamisega töökäikude kaupa.

Töötlemiskaartide või muude
andmekihtide, nagu mullaproovid või
koristusandmed, koostamiseks vastavalt
soovitud kujul, võib koostada valitud
seoste abil personaalsed valemid. Antud
valemeid saab kasutad kogu projekti või
valitud põllu kohta.

• Drenaažikavandi koostamine (tarkvara lisamoodul, vt. lk. 30).
• Igale kliendile talle personaalse bukleti koostamine, sh. kaardid, tabelid,
graafikud jms.
• Katsealade määratlemine ja nende haldamine põllul (tarkvara lisamoodul).

3D vaade
Põldude vaatlemine 3D vaatena
võimaldab analüüsida põlde drenaaži
paigaldamiseks, mullaharimise ja
tasandamise planeerimiseks.

• Kulutude ja tulude sisestamisel kasumi/kahjumi kaartide koostamine ja analüüs.
• Põllu mikroreljeefi topograafiline kujutamine kallakute, vee valgalade, drenaaži
paigutuse, liigniiskete alade jms. hindamiseks.
• Probleemideta andmevahetus AgFinity® andmevahetusplatvormi abil, importides ja
eksportides töötlemiskaarte, andmeid, sihijooni, põllupiire, topograaafilisi kaarte jms.
andmeid.

Võrdlev analüüs

Mitme aasta tegevuste analüüs võimaldab
määrata põllul erinevate piirkondade
trende.

Lihtne viis võrrelda kasutatud materjalide
või parameetride (mullatüüp, laotusnorm
jne.) mõju.
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Mitme aasta võrdlev analüüs

SMS Mobile

SMS Mobile abil saab koguda vahetult põllul täiendavaid andmeid, nagu kahjurite ja haiguste seire,
mullaproovide võtmine, põllupiiride ja objektide kaardistamine jne. GPS vastuvõtjaga varustatud
käsiseadme abil. Mugavalt SMS Basic või Advanced tarkvaraga sünkroniseeritavad andmed võivad
olla oluliseks abiks oma tegevuse kavandamisel.
• Punktide, joonte ja alade salvestamine ja muutmine käsitsi või GPS asukohamäärangu abil,
mullaproovikohtade määramine, piiride salvestamine jms. tegevused põllul.

Viljaseire
moodul
Teatud piirkondade seire ja tagasijuhatamine määratud
kohtadele. Moodul lubad sisestada laia valiku erinevat
informatsiooni koos piltide sidumisega.

• Tööarvestus koos töötatud ala arvestusega, sh. sordikatsetused, mullaharimistööd jms.
• Kiire ja mugav vilja seire, kasutades täiendavaid, tarkvara poolt tunnustatud andureid.
• Asukohapõhise pildilise informatsiooni lisamine.
• Võimalik samaaegselt kuni 4 kaardi koondandmete jälgimine.
• Taustapiltide, sh. internetikujutiste allalaadimine mugavamaks orienteerumiseks ja taustainformatsiooni
omamiseks, korraga võivad olla avatud kuni 4 kaardikihti.
• Pdf failide väljatrüki võimalus, nende salvestamine ja edastamine e-posti abil.
• Probleemideta andmevahetus SMS tarkvara pakettidega.
2015 Ag Leader

• Mõledud kasutamiseks Windows XP, Vista, 7 ja 8 operatsioonisüsteemidega ning Windows CE
käsiseadmetega.4

Mullaproovivõtmise moodul
Mullaproovikohtade, võrgustiku või piirkondade
moodustamine ja nendel liikumise juhtimine.
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SMS ANDMETE ÜHENDAMINE
AGFINITI PLATVORMIGA
SMS tarkvara kasutusmugavus laieneb selle sidumisel AgFinity® - AgLeader
andmevahetusplatvormiga. SMS sidumisel AgFinity'ga toimub andmevahetus
lihtsalt, ilma vajaduseta USB mäluseadet kasutada. See muudab
andmevahetuse kiiremaks ja operatiivsemaks.
Agfinity ja SMS muudavad üheskoos oluliste andmete vahetuse tarkvara ja
masinate vahel lihtsaks ja efektiivseks.

UUS

AgFinity kaardivaade
AgFinity kaardivaade võimaldab mugava ülevaate põldudest ja nendel
toimuvatest tegevustest ükskõik, millise internetiühendust omava käsiseadme
abil. Koos SMS tarkvara ja AgFinity andmevahetusplatvorm koos kaardivaate
funktsiooniga annavad üheskoos kasutajale suure paindlikkuse ja hea
ülevaate oma täppisviljelusalasel tegevusel. Igal ajal ja kõikjal on võimalik
jälgida reavahekülvi toimumist, väetamistsoone, varasemaid saaagikaarte ja
palju muud. Ülevaade oma põldudest pole kunagi olnud nii lihtne ja kiire!
• Enamuse SMS tarkvaras moodustatavate kaartide vaade.
• Toimib enamuse internetisirvijatega (piiranguid võivad põhjustada ekraani
suurusest tulenevad küsimused – näiteks nutitelefonidega).
• Lihtne kujundus, mis annab selge ülevaate soovitust.
• Mingi piirkonna kohta käivate andmete koondvaade, kas manuaalse või GPS
asukoha alusel.
• Lihtne päringufunktsioon esitab tulemused kõikide kaardistatud andmete kohta.
• Mitme parameetri koosjälgimine.
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• Seadistatavad vaate legendid, st. kasutaja saab otsustada, millised parameetrid
teda huvitavad.
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AgFiniti ®

JUURDEPÄÄS ANDMETELE ON TEGEVUSE ALUSEKS
Lihtsam töö, parem ülevaade ja lihtne andmevahetus on alles alguseks. Kuna informatsiooni osatähtsus on järjest kasvav trend, muutub AgFinity
andmevahetusplatvorm põhiliseks ühenduslüliks põllumeeste, masinate, konsulentide, koostööpartnerite ja teiste asjaosaliste vahel. Andmed saabuvad vahetult
põllult ja neid saab koheselt jagada tarvilike osapooltega. Monitori kaugvaade võimaldab kiirendada diagnostikat ja lahendada operatiivselt paljusid probleeme.
• Mugav ühendamine Ag Leader® Integra või VersaTM monitoridega USB Wi-Fi
adapteri abil.
• Seade töötab kasutaja poolt vabalt valitud internetiühenduse jaotuspunktiga, nagu
sisevõrk, mobiiltelefon jne.
• Andmeedastus kiirusega kuni 4G (sõltub teenusepakkujast).
• Üles- ja allalaaditava informatsiooni hulka kuuluvad töötlemiskaardid, sihijooned,
taustakaardid, tööandmed, põllupiirid, SmartReportsTM aruanded jne. koos SMS
tarkvaras sisalduvate kaardikihtide andmetega.

• Andmete turvalisus – andmed on kaitstud kasutaja AgFinity kontol.
• Andmete mugav vahetus soovi korral konsulentide ja koostööpartneritega.
• Monitori kaugvaate funktsioon kiirendab diagnostikat ja võimaldab lahendada
jooksvaid küsimusi.
• Konto valdaja omab täieliku õiguse andmetele. Ainult tema saab määrata, kes
mida näeb.
• Koostöös SMS tarkvaraga on andmetele juurdepääs praktiliselt kõikjalt.
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Andmehaldus

TEIE ANDMED. TEIE PARTNERID. TEIE OMA TEE.
Lihtne seadistus ja piirangute puudumine.
Ühendada USB Wi-Fi adapter Ag Leader® Integra või VersaTM monitoriga ja valida sobiv saadaolev Wi-Fi võrk.
Puudub vajadus täiendavate modemite või teenusepakettide järele.

Hea juurdepääs ja koostöö.
Andmed saab koguda ühte kohta ja neid on võimalik jagada soovitud ulatuses. Seda saab teha põllult,
kontorist või kõikjalt, kus on vaid olemas internetiühendus. Jagada andmeid konsulentidega, esitada
andmeid aruandluseks, saata töötlemiskaarte masinatele ning jälgida töötulemusi.

Andmed on 100% turvalised.
Andmed paiknevad turvaliselt ega võimalda juurdepääsu soovimatutele isikutele. Ag Leader on kolmas
osapool ega näe AgFinity andmeid.

Kaugvaade
Kaugvaate funktsioon võimaldab volitatud isikutele – tööjuhid, hooldustehnikud, edasimüüjad jne. jälgida
täppisviljelusmonitori ekraani. Selle abil on võimalik diagnoosida probleeme kohalesõiduta ning lahendada muid
küsimusi põhjustamata seisakuid.
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TÄPPISVILJELUSE
TÄISLAHENDUS
Majandusotsuste tegemisel on oluline, kellega tehakse
koostööd täppisviljeluse alal. Ag Leader on olnud pioneeriks
täppisviljelustehnoloogia arendamisel juba päris algusest. Selle
tulemusel on Ag Leader välja arendanud täieliku tehnoloogilise
valiku – nii riist- kui ka tarkvara. Ag Leader ühendab endas
täppisviljeluse spetsialistid, edasimüüjad ja klienditoe töötajad,
kes üheskoos kindlustavad kaasaegse täppisviljelustehnoloogia
kasutamise.

Ag Leader jätab endale õiguse teha muudatusi oma toodete konstruktsioonis, disainis ja funktsionaalsuses ning muuta
tehnilisi näitajaid või katkestada tootmise ilma sellest eelnevalt teavitamata. Ag Leader®, Ag Leader Technology®,
SureStop®, OptRx®, Intellislope®, AutoTile®, AgFiniti® on Ag Leader Technology Corporation registreeritud kaubamärgid.
Versa™, Compass™, SteerCommand™, StableLoc™, AutoSwath™, SeedCommand™, SureVac™, DirectCommand™,
Smart Report™, SMS™ Software on Ag Leader Technology Incorporated registreeritud kaubamärgid . Kõik õigused kaitstud
© 2014 Ag Leader Technology Incorporated. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende tootjatele vastavalt alljärgnevale:
OnTrac3™ - Novariant, Inc., TerraStar – NovAtel, Inc., New Leader – Highway Equipment Company, Controller Area
Network (CAN) on Robert Bosch GmbH intellektuaalne omand.

