2016 TOOTEKATALOOG

Tere tulemast tutvuma Ag Leader’s 2016 tootevalikuga.
Siit leiavad vahendeid oma töö ja tegevuse muutmiseks
nutikamaks, efektiivsemaks ja kasumlikumaks nii
põllumehed, kes alles alustavad täppisviljelusega kui ka
juba kogenud tegijad.
Alates 1992 aastast on Ag Leader tootnud innovatiivseid
ja kõrgekvaliteetseid mõõte- ja juhtimissüsteeme
põllumajandustehnikale külvi ja väetamise optimeerimiseks,
juhtide töötingimuste parandamiseks ja muuks. Kõik see
algas saagikusmõõturite tootmise alustamisega ja jõudes
tänasesse, toodab Ag Leader täielikuma ja laialdasema
valiku täppisviljelusseadmeid aastaringseks tööks.
Ag Leader on endiselt täielikult sõltumatu ja
spetsialiseerunud ainult põllumajandusele. Üle maailma
töötab neli esindust rohkem kui 300 töötajaga, koos
laiahaardelise edasimüüjate võrgustikuga. Sellega on Ag
Leader võtnud endale kohustuse jätkata põllumajandusele
nii väärtuslike seadmete tootmist.
Nüüdsel ajal räägitakse täppisviljelusest palju –
rohkearvulistest andmetest, seadmete tarnijatest ja
vastastikusest kriitikast. Praegu on seadmetest olulisem
hoopis aru saada, kes on koostööpartneriks täppisviljeluse
arendamisel.
2016 Ag Leader

Iga ostu korral tuleb alati küsida, kas antud tehnoloogia
tarnija on pädev ja usaldusväärne? Kas Te ikka teate
kindlalt, mis juhtub Teie andmetega?

Kas need lahendused on piisavad? Või jääb midagi puudu?
Kas olete rahul tootekvaliteediga, aga klienditoega?
Ag Leader on antud küsimused läbi mõelnud. Andmete
seisukohalt, AgLeader ei oma juurdepääsu ega kasuta neid
mingil moel.
Ag Leader on kõrge kvaliteediga, kasutuslihtsad ja sisaldavad
unikaalseid, kuid väärtuslikke võimalusi. Ag Leader omab
suurepärase suhtlusvõrgustiku nii klientidele kui ka
esindustele.
Olen eriti elevil uue, InCommand™ täppisviljelusmonitori
ja selle omaduste üle. Tutvuge sellega meie 2016 a.
tootekataloogis. Seejärel tellige endale see Ag Leader
esindajalt. Nii mina ise, kui ka Ag Leader esindajad ja
kliendid teeme kõik, et Ag Leader tooted muudaksid Teie
tegemised täppisviljeluse valdkonnas mõnusamaks.

Al Myers
President, Ag Leader
Technology
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2014 Ag Leader

InCommand™ 1200 ja InCommand™ 800, lk 6.
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Uue InCommand™ monitori ja AgFiniti andmevahetusplatvormi abil
saate töödest täieliku ülevaate. Kabiinis viibides näeb üksikasjaliselt igal
külvireal toimuvat. Kogu informatsiooni saab kaasa võtta iPad tahvelarvutiga
edasiseks uurimiseks. Edastage andmed oma konsulendile täpsemate
soovituste saamiseks väetiste või seemnete valikuks. Laske neil suurepärastel
ekraanidel töötada aastaringselt hoides kõik oma tegemised kontrolli all. “Be
InCommand”.

2016 Ag Leader

Töövahend aastaringseks kasutamiseks
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ESMALT ANDMED
Teie põllud. Palju otsuseid. Andmed on abiks.

UUS InCommand monitorid koos AgFiniti

®

Mobile lahendusega

Nii kabiinis kui ka eemalviibides
on InCommand monitori abil
kogutud andmed kättesaadavad
iPad® tahvelarvuti abil.

2016 Ag Leader
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InCommand™ 1200 & InCommand™ 800

BE INCOMMAND
Intuitiivne ja lihtne Sile JA tugev Probleemideta ühilduv
Ehitatuna Ag Leader juhtiva tootmisstandardi järgi, ühendab InCommand täppisviljelusmonitor endas efektiivse
masinate juhtimise koos vahetu ja mugava infovahetusega oma tegevuse paremaks korraldamiseks ja efektiivsuse tõstmiseks.

Omadused
• Tahvelarvutilaadne kujundus
• Ühenduvus AgFiniti® Mobile rakenduse abil
• Jaotatud ekraanivaade (IN1200)
• Integreeritud valgustabloo
• Aastaringne funktsionaalsus
• Laiendatud külvimonitooring (IN1200)
• Muutnormi juhtimine
• Mitme materjali juhtimine
• Saagikaardistus
• ISOBUS/Universaalterminal/tegumikontroller
• Kaamera tugi
2016 Ag Leader

• SmartReport™ (IN1200)
• Juhtmevaba Wi-Fi ühenduvus
Vt. Ekraanide võrdlustabelit täieliku ülevaate saamiseks nende funktsionaalsusest
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Kaks vaadet
korraga...

Monitorid / GPS & Roolimine

OTSUSTEKS ON VAJA ANDMEID

Rohkem informatsiooni ainult ühe täppisviljelusmonitori kasutamisel. Võrreldes mõnede muude lahendustega, mis nõuavad seonduva informatsiooni
jälgimiseks ja salvestamiseks täiendavat käsiseadet,
võimaldab InCommand monitor seda kõike iseseisvalt. Kogu vajaliku informatsiooni kättesaadavus
ühest kohast muudab kõik lihtsamaks.

Detailideni
külvirea tasemel...
Varasema ja jooksva informatsiooni jälgimine
annab ülevaate rida-realt põllul toimuvast. Monitor
võimaldab mõista toimuvat ja kõrvaldada ka saaki
piiravaid tegureid, nagu näiteks ebaühtlane külv.

Andmed saab
kaasa võtta.

Viige juurdepääs oma andmetele järgmisele tasemele... Võtke
Ag Leader monitori poolt kogutud andmed lihtsalt kaasa iPad
tahvelarvutiga kasutades AgFiniti Mobile rakendust. Jagage
andmeid oma konsulendiga, jälgige põllul liikudes toimuvat ja
uurige neid järgnevate otsuste tegemisel!

Internetti
pole vaja
Laadige alla tasuta AgFiniti®
Mobile rakendus iPad®-le
2016 Ag Leader
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Compass™

KÜSIMUSTEVABA PARALLEELSÕIDUEKRAAN
17,8 cm diagonaaliga puuteekraaniga Compass on lihtne sisestustasemel paralleelsõiduekraan, mis võimaldab
juhtida lisaks automaatroolisüsteeme ja toimib universaalterminalina. Oma kasutajasõbraliku ekraanimenüüga
on Compass kujundatud kasutuslihtsa seadmena, mis võimaldab alustada tööd kiiresti ja ilma liigsete valikuteta.
• Töökeskne lihtne seadistus.
• Ideaalne lahendus kasutamiseks ainult paralleelsõiduekraanina või kombineerituna OnTrac3™ abiroolisüsteemiga või
SteerCommand™ automaatroolisüsteemiga.
• Kompaktne disain sisaldab ka integreeritud valgustabloo.
• Kaardivaade üle kogu ekraani.
• Toetab põhilisi liikumisviise, sealhulgas SmartPath™.
• Universaalterminali funktsioon.
• Tehnoradade toetus.

2016 Ag Leader
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MUDEL
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Compass™
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EKRAANI NÄITAJAD

Diagonaal
Suumimine viipega
Töötatud ala kaardistamine
Ekraani jaotamine
Andmesalvestus
Ülekatte juhtimisfunktsioon AutoSwath™
Pöörderibad
Mitme materjali juhtimine
Kaamerate tugi
AgFiniti Mobile



Monitorid / GPS & Roolimine

TÄPPISVILJELUSMONITORIDE VÕRDLUS



PARALLEELSÕT & ROOLIMINE

Valgustabloo
Elektrilise abiroolisüsteemi juhtimine
Hüdraulilise automaatroolisüsteemi juhtimine
GLIDE, SBAS (WAAS/EGNOS), TerraStar, RTK
SmartPath
Tehnorajad
StableLoc









KÜLV / TÄPPISKÜLV

Hübriidide / sortide kaardistamine
Muutnormi juhtimine
Jagamine sektsioonideks
Andmesalvestus ridade kaupa
Täppiskülvi monitooring
Täiustatud külvi monitooring
‘Down Force’ maapinnasurve kaardistamine
Külvianalüüs ridade kaupa
TÖÖTLEMINE

Vedelmaterjali juhtimine
ISOBUS vedelmaterjali juhtimine
Muutnormi juhtimine
Kemikaali doseerimine
Poomi töökõrguse hoidmine
SmartReport™
AutoSwath varasemate töökaartide alusel
Mahutite järjestus
Kuivmaterjali juhtimine
Ketaslaoturi juhtimine
Ribaharimine ‘Strip-Till’
Pneumokülviku juhtimine
OptRx® vilja mittekontaktandurid
Mitme materjali juhtimine (vedel või granuleeritud)
ISOXML andmete eksport
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SAAGI KAARDISTAMINE

Teraviljakoristusel saagi kaardistamine
Taustakaartide kasutamine koristusel
Võrdluskaartide laadimine
























MAAPARANDUS

Topograafiline kaardistamine
Seire
Intellislope® drenaažisaha juhtimine
Universaalterminali toetus
Tegumikontroller
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ISOBUS

Paralleelsõit ja automaatroolisüsteemid

OPTIMAALNE LIIKUMISVIIS
Paralleelsõiduekraan aitab pikendada tööpäeva, parandada töötäpsust ja kujutada töökäiku piiratud nähtavuse
korral. Kõik Ag Leader monitorid võimaldavad kasutada erinevaid sihijooni ja on võimelised töötama kombineeritud
sihijoonte korral. Kombineerides Ag Leader monitori OnTrac3™ abiroolisüsteemi või SteerCommand™
automaatroolisüsteemiga saadakse täiuslik juhtimissüsteem kõikideks vajadusteks.

SmartPath™ liikumisviis

Ringviisiline

Selle korral kopeeritakse alati kõrvalejäävat
varasemat töökäiku.

Sihijoonte grupi kasutamine

A-B Sihijoon

Põllule saab salvestada grupi kuni
20 sihijoonest. Moodustamiseks on
olemas abiprogramm, peale mida
saab jooni vahetada ainult lihtsa
Kohanduv kõverjoon
nupuvajutusega. See võimalus
muudab lihtsaks automaatroolisüsteemi
kasutamise erineva kujuga põlluosadel.
Identne kõverjoon
Sihijoonte grupeerimine on võimalik sirgjoonelise
AB, identse ja kohanduva kõverjooneliste sihijoonte korral.

SmartPath

A+ sihijoon

2016 Ag Leader
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ROOLIMINE PROBLEEMIDETA

Integreeritud valgustabloo
Integreeritud valgustablool on näha ka kõrvalekalde
suurus ja töökäigu number.

Perspektiivvaade
Ekraanivaate Saab kujundada vastavalt oma maitsele.
Perspektiivvaade, jaotatud ekraan, üldvaade,
kokpitvaade jms.!

Sihijoonte haldus
Monitoril saab sihijooni salvestada, laadida, nullida,
panna ootele, nihutada ja ennistada.

Sihijoonte import/eksport
Sihijooned saab mugavalt importida
täppisviljelustarkvarasse ja neid sealt eksportida
hilisemaks kasutamiseks.

Pöörderibad
Põllupiiridest määratud kaugusele moodustatav
pöörderiba tekitab juhile visuaalse orientiiri kuid
võimaldab ka juhtida agregaate AutoSwath™
ülekattejuhtimisfunktsiooni abil.
2016 Ag Leader
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GPS 6000, GPS 6500

KONKURENTSITU GNSS
TEHNOLOOGIA
Ag Leader pakub täieliku valiku GNSS seadmeid automaatroolisüsteemidele, tööde juhtimiseks, põldude
ettevalmistamiseks, kaardistamiseks ja muude ülesannete täitmiseks. GPS 6000 ja GPS 6500 vastuvõtjad,
nagu ka GPS 6500B tugijaam kindlustavad vajaliku täpsuse, korduvuse ja stabiilsuse.

GPS 6500 ja 6000
• Parandussignaalide võimaluste hulka kuuluvad RTK, TerraStar ja EGNOS.
• GLIDE abifunktsioon kindlustab stabiilse töö ilma parandussignaalita.
• GLONASS on aktiveeritud standardina.
• Töökatkestusi vähendab StableLoc™ tehnoloogia.
• RTK oma tugijaama abil või läbi GSM võrgu (NTRIP).
• Väljundsagedus kuni 20 Hz (6500) või 10 Hz (6000).
• Radarisignaali simulatsioon.
• Sisseehitatud magnet ja kaasasolev kinnitusalus
antenni paigaldamise lihtsustamiseks.
• LED diagnostika.
• Ilmastikukindel, kompaktne
ja tugev disain.

2016 Ag Leader
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< 2.5cm

4-8 cm
2"-4"

WAAS/EGNOS

< 1"

TerraStar

RTK

GPS diferentsiaalparanduse liigid

15-20cm
6"-8"

GPS 6500 koos releeliidesega
Releeliides on ette nähtud RTK parandussignaali
edastamiseks vastuvõtjale. Releeliides integreeritakse
GPS6500 antenniga kergesti paigaldatava ning
teisaldatavana. Releeliides sisaldab 400MHz raadio või
GSM modemi vastavalt kasutatavale signaalile.

GPS 6500 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. WiFi 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
IntelliSlope (drenaažisahk)
Integreeritud roolisüsteemid
Abiroolisüsteemid
GPS parandussignaali allikad
GLIDE
EGNOS
TerraStar
RTK

GPS 6000

GPS 6500

• Kiire taaskoondumine.
• Kasutab GPS ja GLONASS signaale.
• TerraStar parandussignaal on saadaval Ag Leader
kaudu perioodidega 5 päeva (test), 3 kuud ja
12 kuud.

2016 Ag Leader
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OnTrac3™, SteerCommand™

VÕRRELDAMATULT HEA 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.

StableLoc™

2016 Ag Leader

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

™
StableLoc
Õige töökäik

RTK katkes

RTK naases

Tagasijõudmine
RTK asukohale

RTK signaali katkemisel püüab StableLocTM säilitada parandussignaali
omadused kuni RTK naasemiseni.
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OnTrac3 elektriline abiroolisüsteem võimaldab
panna liikuma iseseisvalt töökäigul ükskõik, millist
liiki masina: traktori, kombaini, liikurmasina - või
ükskõik millise muu masina ilma vajaduseta
hüdraulikaühendusteks või rooliratta eemaldamiseks.

Monitorid / GPS & Roolimine

OnTrac3™ Abiroolisüsteem

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. See kindlustab
täpse ja muretu roolimise.

SteerCommand™

Automaatroolisüsteem

Automaatroolisüsteemi kontroller SteerCommand tagab kvaliteetse automaatjuhtimise koos GPS6500
vastuvõtjaga.

Suur 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.

Juhtiv GNSS lahendus
GPS6500 koos SteerCommand
kontrolleriga võib kasutada GLIDE,
EGNOS, Terrastar-D ja
RTK parandussignaale.

Tulemus:

*http://www.gps.gov/applications/agriculture/

| 15

www.agleader.com

2016 Ag Leader

Paralleelsõidu juhtimise lisamisega suureneb päevatootlikkus
umbes 10%

SeedCommand ™

VÕTKE MAKSIMUM IGALT
SEEMNELT
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.
• Saagi optimeerimine muutuva normi kasutamisega.
• Seemnetele ühtlase seemnesängi moodustamine külviku sektsioonide maapinnasurve reguleerimisega DownForce
reguleerimissüsteemi abil.
• Külvisektsioonide lülitamine SureStop® siduritega või SureVac® vaakumklappidega.
• Elektriajam väljakülviaparaatidele (2016 väikeseeria, täismahus tootmises alates 2017).

AgFiniti® Mobile: Ülevaade külvi käigust, andmete
jälgimine külvirea kaupa. Võtke see informatsioon
kaasa tärkamise hindamisel ja kasvuaegsel seirel.
2016 Ag Leader
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Külvamine

VÄLTIGE SAAGIKADU KÜLVIKU TÕTTU
Kaardid kajastavad ülevaadet toimunust aidates eristada seemnetest tingitud varieeruvuse külviku tehnilise
seisukorra tõttu tulenevast, kuna külviku tehnilisest seisukorrast tulenevad erisused korduvad süstemaatiliselt
rida-realt. Selleks tuleb külviparameetrid, seemnete ja sortide näitajad reaalajas salvestada.

Kaks külvidetailidega kaarti samaaegselt
Jälgige korraga külvimonitooringut ja seemendite
maapinnasurvet. Või sordikaarte ning
paralleelsõiduekraani... valik on Teie.
Varasem teavitus häiretest külviku töös väldib
kulukaid külvivigu.
Jälgige vahelejätmiste ja ülekatete
esinemissagedust rida-realt.
2016 Ag Leader
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Hüdrauliline maapinnasurve reguleersüsteem
DownForce

SÄILITADA KÜLVISÜGAVUS,
VÄHENDADA TALLAMIST
Seemendite maapinnasurve reguleerimine kindlustab ühtlase idanemise, vähendab pinnase tihendamist
ning kindlustab vilja juurekavale normaalse arenemiskeskkonna ühtlaselt üle kogu põllu. Ag Leader
hüdrauliline DownForce maapinnasurve reguleerimissüsteem erineb drastiliselt tavalistest pneumaatilistest ja
vedrukoormusega töötavatest süsteemides, kindlustades sisuliselt hetkelise reageerimise mulla ja põllutingimuste
muutumisele.

Mida annab
DownForce süsteem:
 üdrauliline DownH
Force maapinnasurve
reguleersüsteem reageerib pinnase muutustele ja kindlustab
ühtlase idanemise ning
viljakasvu.

Down Force
hüdrauliline
maapinnasurvesüsteem

Vedrudega
maapinnasurvesüsteem

Tärkamine
vahelejätmistega

2016 Ag Leader

Ühtlane tärkamine
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SEADISTADA JA UNUSTADA DOWN
FORCE SÜSTEEM

Ei liiga raskelt ega kergelt, just parajalt.
DownForce kasutamine on lihtne

DownForce kaardid vahetult töötamisel

Külviaeg on piisavalt pingeline ka ilma vajaduseta külviku
maapinnasurvet reguleerida. Ag Leader DownForce süsteem
lihtsalt kinnitab, et maapinnasurve on korrektne ja lubab
töötada. Vältige pidevat muretsemist külviku seadistuste ja
külvikvaliteedi pärast.

Mõõteratta koormus ja maapinnasurve kaardistatakse ja on
pidevalt nähtaval InCommand™ monitoril või läbi AgFiniti.

Töötab kõikide universaalterminalidega

Reahaaval jälgimine

ISOBUS moodul võimaldab kasutada iga kanali kohta 1–4
andurit ja kindlustab süsteemi funktsionaalsuse iga universaalterminali tüüpi juhtmonitoriga.

Seemendite maapinnasurvet määratakse ja külvikut
reguleeritakse arvestades praktiliselt igat seemendit.

Tõstevedrud

Leevendusakumulaatorid
Need on ette nähtud seemenditele kividest ja ebatasasustest põhjustatud pingete ja löökide leevendamiseks.

ROI
Taimestiku
idanemine

80,250
3700 juurdekasv
+
___________

Raskete seemnepunkrite korral ja/või savisel pinnal aitavad
tõstevedrud ära kasutada vaba energiat, millega vähendatakse survet mõõterattale. Pole vaja keerukat hüdraulikat
ega voolikuid!

DownForce tasuvus
X Saagikasv

0,7

X Maisi hind

130/t

t/ha

91/t

Tasuvus 16-realise
täppiskülviku korral

133
ha

2016 Ag Leader

83,950

= Lisakasu

*Allikas: 1 Becks 5 a. katseseeria. 2 Iowa Riikliku Ülikooli andmed. 3 OnFarm teaduskatsed.
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DirectCommand ™

MAKSIMUM IGALT TILGALT,
GRAANULILT, TAIMELT.
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.

• Töötulemuste salvestamine ja kaardistamine, sh. töötatud
ala, materjalikulu ja muud.
• Monitor võib jälgida kuni kolme manomeetrit, vältides
täiendavate pultide vajaduse masina töö jälgimiseks.
• Pritsi või muu töötlemisagregaadi võib jagada kuni 36
sektsiooniks.

• Muutuva laotusnormi kasutamine mitme kulumaterjali
kasutamisel.

2016 Ag Leader
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AgFiniti® Mobile: Põllul
liikudes näeb täpselt,
millal ja millises koguses
on antud kohale lisatud
väetisi, taimekaitsevahendeid ja muid materjale. Saate hinnata
võrdluskatsete tulemusi
vahetult põllul viibides.

Tulemus:

Keskmiselt saavutatav sisendite
7% kokkuhoid kindlustab
tasuvusajaks 2 aastat*.
*http://www.aces.edu/anr/precisionag/documents/09_AgEng_Presentation-Auto-SwathBoomDynamics-Fultonetal.pdf

Töötlemine

ISOBUS PRITSIMISKONTROLLER
ISOBUS pritsimiskontroller vastab täielikult ISOBUS universaalterminali ja tegumikontrolleri standarditele,
mistõttu Saab neid juhtida nii Ag Leader enda kui ka kõikide teiste UT ühilduvate monitoridega.

‘AutoSwath’ juhtimine

Kuni 36 sektsiooni automaatne lülitamine
vastavalt reaalselt tehtud alale.

Pritsimisnormi reguleerimine nii
vooluhulga kui ka rõhu alusel

Normi reguleerimisel võib süsteem kasutada
vooluhulgamõõturit suuremate pritsimisnormide
korral, lülitudes automaatselt rõhu alusel reguleerimisele väiksemate normidekorral.

Poomi ettevalmistamine

Sisestades etteantud rõhu, võib süsteemi täita
kuni selle rõhuni. Samuti saab kasutada
süsteemi ooterõhku.

Pidev süsteemi monitooring

Süsteem jälgib pidevalt vooluhulka ja rõhku,
võimaldades varase eelhoiatuse andurite rikke
või süsteemi häire korral.

Tilgasuuruse monitooring

Määrates pihusti parameetrid, näitab monitor
pidevalt ekraanil tilga suuruse antud hetkel.

.xml failide eksport

Koos tegumikontrolleriga võimaldatakse eksportida monitorist *.xml logifaile kõikidele ISOBUS kontrolleritele.

Pihustite parameetrid

Kontrolleri mälusse saab salvestada kuni 50 kasutaja poolt defineeritud ja ISO-karakteristikutega pihustite
parameetrid, sh. 11 eelseadistatud ISO pihustit.

Min. ja maks. alarmid

Maksimaalrõhu alarm – kasutaja võib sisestada rõhu, mille korral käivitatakse voolikute, klappide jms kaitseks alarm.
Minimaalrõhu alarm – kasutaja võib sisestada rõhu, mille süsteem säilitab minimaalrõhuna tagamaks rõhuregulaatori
kiirema reaktsiooni.

ISOBUS seriaalkontroller
Seriaalühendusega saab juhtida pritsimisnormi,
teostada sektsioonide automaatset lülitamist ja salvestada tööandmeid. Ag Leader seriaalkontrolleriga
ühenduvad järgmiste tootjate juhtimisseadmed:
RDS, RECO/Sulky, Amazone+, Bogballe, Kuhn,
LH5000, Vaderstad, Kverneland, Raven, Mid-Tech,
Rawson, New Leader, BRZEG ja Flexicoil.

2016 Ag Leader
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DirectCommand ™

VAJALIKU NORMIGA SINNA,
KUHU VAJA
Ketaslaoturi juhtimine
• Samaaegselt kuni 5 erineva granuleeritud materjali laotamise juhtimine.
• Laotusketaste sujuv juhtimine.
• Suletud kontuuriga laotusketaste juhtimine.
• Väetamine töötlemiskaartide alusel.
• Materjalisegude koostamine ja muutmine töötlemisoperatsioonide täpseks kajastamiseks.
• Mahutite järjestusfunktsioon võimaldab sama materjali või segu järjestikulise laotamise erinevatest mahutitest.

Väetamine ‘Strip-Till’ ribaharimisel
• Kuni kolme granuleeritud materjali doseerimise juhtimine Ag Leader ‘Granular Strip-Till’ mooduli abil.
• Samaaegne ammoniaagi ja stabilisaatorite doseerimine täiendava pritsimismooduli abil.
• Väetamine vastavalt vajadusele töötlemiskaartide alusel.
• Kõikide materjalide töökaartide salvestamine.

2016 Ag Leader

| 22

Töötlemine

DOKUMENTEERIMINE LIHTSAKS
Töötlemisoperatsioonide kohta (nii vedel- kui ka granuleeritud materjalide korral) saab moodustada detailsed
tööraportid SmartReports™.

SmartReport™
• Raportis sisalduvad asukohaandmed, materjalide andmed,
kasutatud kogused, pindala, töötlemiskaardid ja põllupiir.
• Sisestada on võimalik täiendav abiinformatsioon: ilmastiku, mulla,
materjalide jms. kohta.
• PDF formaadis tööraporti saab salvestada arvutisse, edastada või
trükkida välja.
• Töö lõpetamisel on võimalik koostada raport automaatselt.
• Puudub vajadus täiendava tarkvara järele.

Mugav ’SmartReports’ aruannete eksport AgFiniti®.

Sorteerimine juhtide, masinate või kuupäevad alusel
• Andmeid saab filtreerida kuupäeva, põllu, töö, masina, juhi või kuupäeva alusel.
• Iga juhi töömaht on nähtav.
• Tööde nimekiri määratud ajavahemikul.
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• SmartReport tööraportite hulgieksport päeva, nädala kuu või kogu aasta kaupa andmete sorteerimise
hõlbustamiseks.

OptRx ®

ENDA RAHAKOTI TÄITMINE
TAIMEDE VAJADUSI ARVESTADES
Lihtne ja efektiivne vahend saagikuse parandamiseks järelväetamise abil arvestades reaalajas taimede
täiendavate toitainete vajadust.

KUIDAS SEE TOIMUB:
OptRx mittekontaktandurid võimaldavad määrata väetamisnormi arvestades
taimede täiendavate toitainetevajadust vahetult väetamisel.

1.
2.

OptRx mittekontaktandurid valgustavad taimi kindla valgusspektriga.

Andurid mõõdavad peegelduvat valguskiirgust ja määravad valgusspektri
osakaalu alusel taimede nn. Vegetatsiooniindeksi (VI).

3.

Kasutades OptRx poolt määratud arvestatud vegetatsiooniindeksit
arvutatakse välja sobiv väetisevajadus ja kasutades DirectCommand
juhtimissüsteemi toimub väetisekülviku juhtimine vastavalt antud normile.
Juhil on võimalus täielikult jälgida ja seadistada andurite tööd.
2016 Ag Leader
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Töötlemine

SAAGIPOTENTSIAALI ÄRAKASUTAMINE
Muutnormiga
väetamine
Reaalajas väetamiskaartide koostamine ilma
vajaduste eeltöö ja täiendavate kulutuste järele.
Põllu käsitlemine piirkondadena, millised
omavad erinevat väetustarvet.

Seire
OptRx mittekontaktandureid võib kasutada ka iseseisvate mõõteriistadena
viljaseisundist informatsiooni saamiseks iga töökäiguga. Andurid on kergesti
paigaldatavad igale masinale, mis võimaldab nende kiire ümberpaigaldamise.
• NDVI & NDRE kaardistamine InCommand™ 1200 monitoriga.
• Kaardistamine ja andmete jälgimine vahetult ekraanil. Mugav üleslaadimine
SMS™ tarkvarasse või vahendamine AgFiniti® Mobile platvormiga. Puudub
vajadus täiendavate ülesvõtete järele.
• Sõltumatu tuulest, pilvedest, päevavalgusest või lennuameti regulatsioonidest.
• kõige mugavam on kasutada OptRx mittekontaktandureid koos DirectCommand™
juhtimissüsteemiga määrates vahetult vilja seisukorra ja reageerides juba samal
töökäigul. Tehtud!

Mitte ainult lämmastik
OptRx mittekontaktandureid koos normitabeliga võib
kasutada iga väetise või taimekaitsevahendi doseerimisel.
Normitabeli kasutamine võimaldab siduda taime seisundi
kõikide materjalide kasutamisega. Ülempiir, alampiir ja
vaikenorm on määratavad kasutaja poolt.

ROI
X Maisi hind

150/t

X Saagikasv

.32

= Lisakasu

48/ha

t/ha

188
ha

*katsetulemused tuginevad maisi hinnal €150/t.
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OptRx tasuvuskalkulaator: www.agleader.com.

OptRx tasuvus

Saagikaardistus

SAAGIKAART ON ALUSEKS
Ag Leader käivitas omal ajal andmerevolutsiooni oma esimese reaalajas töötava saagikusmõõturiga aastal 1992
ning tänapäevaks on täiustatud viljavoo massi määravad andurid tänapäeva mõistes täiuslikeks. Ag Leader
viljavoo andurid on turul enimkasutatavaimad ja täpseimad.
Täpsed saagikaardid on kõige olulisem ja argumenteerituim põllumajanduses kogutavast informatsioonist.
Praeguseks on kätte jõudnud aeg teada, millised osad kulutustest on otstarbekad saagi osas!
• Majandusotsused mitme aasta saagikaartide alusel.
• Saagi ja niiskuse varieerumise jälgimine reaalajas, viivitamatu tagasiside tehtud
töödest.
• Igal ajal võib jälgida paralleelselt koristuse koondandmeid – koristatud pindala,
hetke- ja keskmist saaki ja muud.
• Mitme aasta koristustulemuste jälgimine võimaldab paremini korraldada
viljavaheldust ja valida sorte.
• Samaaegselt koristusega saab jälgida
külvi - või väetamiskaarte.

2016 Ag Leader

Jätke seade kabiini ja lahkuge hiljem juba
andmetega! Kõik oma saagiandmed võib
kaasa võtta iPad® tahvelarvutiga AgFiniti®
Mobile rakenduse abil ilma ühegi liigse
liigutuseta. Hea ülevaade aitab teha
järgmiseks aastaks kiireid otsuseid!

Internetiühendus
pole vajalik
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Koristamine

KASUMIVÕIMALUS
Määrake põllul saaki pidurdavad piirkonnad. Kasutades vaatlusel AgFiniti® Mobile lahendust, on mugav
jälgida kohapealset olukorda, omades käepärast saagikaardid koos muude andmetega. Saagiandmed saab
kätte iPad tahvelarvutiga kõikjalt. Kombineerides AgFiniti Mobile rakenduse abil erinevaid andmekihte koos
saagiandmetega, on võimalik teha põhjendatud otsuseid järgmist aastat planeerimides. Istuge maha koos
konsulendiga ja pidage aru.

Kõrge

Kasutades
külvikaarte
taustakaardina
koristusel, saab
reaalajas ülevaate
senise tegevuse
paikapidavusest.
Madal

Koristusandmed

Sordikaart
Kõrge

Katsealade
moodustamine,
muutnormiga
väetamine need on esmased
viisid omaenda
võrdluskatseteks.
Madal

Tulemus:

* Tugineb nisu saagikusel 5 t/ha hinnaga 140 eur/t
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Andmed on otsustava tähtsusega tootmise efektiivsuse tõstmiseks, et
mõjutada saaki majandusotsuste abil.
Ainult 5% saagikasv võib tähendada kasumit 30 eur/ha*.

Intellislope®

TEE-SEDA-ISE - DRENAAŽIPAIGALDUS
Maaparandus on muutumas olulisemaks, kui kunagi varem. Drenaažipaigaldus on oluline otsus ja seda on
lihtsam teha teades, et protsessi võib läbi viia iseseisvalt “Tee-seda-ise” laadis. Intellislope melioratsioonifunktsioon
eemaldab kõik hirmud. Drenaažipaigaldus ja selleks vajalik andmekogumine ning eeltöö on üllatavalt lihtsad. Mugav
planeerimine, lihtne andmekogumine, lihtne paigaldus.
Drenaažipaigaldus on mahukas investeering, kuid seda tasuvam:
• Korraliku drenaažiga põldudele pääseb kevadel varem.
• Väheneb mulla tihendatus.
• Minimaalsed toitainetekaod.
• Juurekavale jääb rohkem ruumi sügavusse mullavee puudumise tõttu.
• Maa parem väärtustamine ja efektiivsem kasutamine.

Paremini
arenenud
juurestik

2016 Ag Leader

Korralikult
kuivendatud
mullas areneb
juurestik
sügavamale
ja kasvatab
tervema vilja.

Veega liigselt
immutatud
muld võimaldab
madala
juurestiku ja
nõrga taime
arengu.
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1

Maaparandus

DRENAAŽIPAIGALDUS ON NAGU 1, 2, 3.
SEIRE

Koguge kuivendatava põllu kohta vajalikku informatsiooni
enne drenaažipaigaldust või drenaaži saab paigaldada
RTK GPS ja drenaažisaha abil (vt. lk. 13) ka vahetult. Kuid
teades mullaprofiili, saab drenaaži planeerimiseks olulist
lisainformatsiooni.

2

PLANEERIMINE

3

PAIGALDAMINE

Drenaažipaigaldamiseks tuleb monitori sisestada korrektsed
parameetrid. Parameetrid võib sisestada vahetult põllul või
kontoris kasutades SMS™ Advanced Water Management
tarkvaramoodulit.

Kasutada drenaažipaigalduseks koostatud plaani.
Paigalduse juhtprogramm AutoTile® reguleerib
drenaažisaha töösügavust kindlustades korrektse
drenaaži languse.

SMS “Water Management” tarkvaramoodul
Võimaldab koostada põllule kuivenduskava tuginedes
RTK GPS abil koostatud topograafilistele mõõdistustele.
Kava alusel saab koheselt koostada drenaažikava.
• Drenaaži samm ja läbimõõt on kergesti muudetavad
vastavalt vajadusele.
• Drenaaži valikul saab kasutada arvutuskoefitsenti ‘Drainage
Coefficient’.
• Liikumisanalüüs paigaldamisel kindlustab drenaaži
korrektse asetuse vastavalt mulla tekstuurile ja ettenähtud
sügavusele.
• Erinevate drenaažiplaanide võrdlus optimaalse variandi
valikuks.

€50/ha*

€30/ha*

€80/ha**

*Projekteeritud McFarlane uuringute alusele, 1992. Tugineb nisu hinnal €180/t, rapsi hinnal €365/t ja odra hinnal €145/t.
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Kuidas ...
drenaažipaigaldus ära tasub?

AgFiniti ®

ANDMED ON OMA TEGEVUSE
INDIKAATORIKS
Tänapäeva põllumajandus toitub andmetest enam kui kunagi varem. “Andmepilvel” tuginev andmevahetus
lahendus AgFiniti võimaldab andmevahetuse viibides ükskõik kus, lihtsustades sellega vajalikke otsustusi ja
kiirendades oma tegevust. Ag Leader kindlustab, et andmed jäävad ainult tootja omandiks. AgFiniti kasutamine
on turvaliine ja privaatne koos kindla teadmisega, et informatsioon on võõrastele kättesaamatu.

Jagamine

Andmevahetus

Jagage informatsiooni põllul toimuva kohta oma
konsulentidega. AgFiniti võimaldab valida, kellele ja
mis andmeid soovitakse näidata.

Andmete, sealhulgas ettevõtte põhiandmete,
töötlemiskaartide, sihijoonte ja põllupiiride edastamine
juhtmevabalt!

Tutvumine

Ühenduvus

Oma andmeid võib vaadata igal ajal ja igas kohas
mobiiltelefoni, süle- või tahvelarvutiga, nii Android või
iOS platvormil. Kasutage oma mobiilseid seadmeid
kontoris, põllul , kohvikus ja konslutentide ning
müügiesindajate juures. AgFiniti abil on andmed
saadaval alati ja just siis kui neid vaja!

AgFiniti lahenduse abil saab koostada ja edastada
tööaruanded ja kaardid automaatselt. Selleks puudub
vajadus tarkvara järele.

Tugi
2016 Ag Leader

 iirendage seadmete kasutamisega tekkinud
K
ja muude probleemide lahendamisele kuluvat
aega. Pikendage tööaega ja vähendage seisakuid
kasutades ekraanide kaugvaadet, mis võimaldab
tehnilise abi ilma kohalesõiduta!

Analüüs
Põllul liikudes saab hinnata olukorda võrreldes
seda vahetult vastavate andmekihtidega. Jälgige
oma silmaga, mis on toimunud sordivõrdluste ja
katselappidega, kasutades AgFinity seirelahendust.
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Andmehaldus

ANDMED JUST SIIS, KUI NEID ON VAJA
UUS AgFiniti Mobile rakendus
Laadides alla tasuta AgFiniti Mobile
rakenduse, avaneb võimalus andmete
laadimiseks InCommand™ monitorist
iPad tahvelarvutisse.
Teadmine on jõud. Põllult lahkudes
on andmed, kaardid ja aruanded koos
Teiega.
Puudub andmeside ja internet vajadus.
Tasuta AgFiniti Mobile rakendus iPad’le.

ALALINE SIDE
Sünkroniseerides täppisviljelusmonitoride andmed
ja/või SMS tarkvaras sisalduvad andmed AgFiniti
andmepilvega, kindlustatakse andmete turvaline
säilitamine ja mugav juurdepääs.

Läbi kogu hooaja
Ükskõik millisel ajahetkel aitab AgFiniti andmevahetusplatvorm parandada efektiivsust ja lihtsustada vajalikke
otsuseid.
• Väetiste ja taimekaitsevahendite mõju vahetu jälgimine võrreldes neid seotud näitajatega, nagu töökiirus, laotusnorm,
töölaius, ilm jms.
• Maapinnasurve? Külvisügavuse topeltkontroll võrreldes mõõteratta maapinnasurvega.
• Informatsioon senini koristatud vilja kogusest, ükskõik mitut kombaini kasutades.
• Teades täpselt oma kuivendusdrenaaži asukohta on lihtne seda korrastada või täiustada.
2016 Ag Leader

• Ja palju muud! Andmed on ühe sõrmeliigutuse kaugusel.
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SMS ™ tarkvara

PLANEERIMINE, ANDMEHALDUS,
ANALÜÜS.
Oleme aru saanud, et olulised otsused peavad alguse saama igapäevatööst. Kuna töödega kogutud andmed
võivad olla erinevat tüüpi ja erinevatest allikatest, oleme loonud võimaluse liita niipalju andmeformaate, kui
võimalik. SMS tarkvara on loodud sellisena, et kogu vajalik informatsioon oleks koondunud ühte kohta. Ükskõik,
milliste andmete korral, külvi, koristuse, väetamise, pritsimise, seire, põllupiiride, töökäikude, maaparanduse ...,
SMS ühendab need kõik.
• SMS andmete vaatamine AgFiniti andmevahetusplatvormi abil ükskõik kus ükskõik millise käsiseadme abil.
• Oma tegevuse korraldamine, planeerimine ja tulemuste haldamine.
• Kaartide koostamine, vaatamine ja väljatrükk, aruanded ja koondandmed.
• Andmete vaatamine kaardikihtidena (mullaharimine, külv, väetamine, koristamine, jne).
• Aruandluseks vajalike kaartide ja dokumentide koostamine.
• Mitmeaastaste trendide koostamine ja säilitamine.
• Põldude jagamine eriomadustega piirkondadeks.
• Kulude ja tulude jälgimine, analüüs, finantsanalüüs ja väljatrükk.

SMS tarkvara toetab
•

2016 Ag Leader

•
•
•
•
•

Ag Leader
AGCO
AutoFarm
Case IH
CLAAS
Flexi-Coil

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

•
•
•
•
•
•

KINZE
Mid-Tech
New Holland
Precision Planting
Raven
RDS

• Trimble
•	Shape-, graafika-,
tektstfailid
• LIDAR failid
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Andmehaldus

SMS™ Basic
Tarkvara andmete kogumiseks tehtud tööde
kohta - külv, koristus, väetamine, pritsimine ja
muud. Andmete töötlemine ja töötlemiskaartide
koostamine.

SMS™ võimalused

SMS™ Advanced
Ag Leader SMS Advanced on mitmekülgne ja
laialdaste võimalustega tarkvara nii põllumehele
kui ka konsulendile täielikuks andmehalduseks,
töötlemiseks ja analüüsiks piiramatu põldude arvu
ja ettevõtete jaoks.

SMS™ Mobile

Adv.

Projektipõhine andmehaldus

(piiratud)

Kaardiandmed AgFiniti* abil
Finantsandmed (Basic/Adv)
Andmevahetus AgFiniti’ga
Andmete jälgimine AgFiniti
Valemite kasutamine
Kalendrivaade
3D vaade ja väljatrükk
Võrdlev analüüs
Korrelatsioonianalüüs
Reljeefi analüüs
NDVI analüüs
Kasumi/kahjumi kaardistamine
Ajastatud varundamine
Klasteranalüüs
Mitme aasta keskmine
Reljeefikaardid
Andmesalvestus mitmele
kandjale
Andmebaasi taasesitus
Bukleti trükkimine**
Maaparandus**
Katsealappide haldus**
*täiendavalt ostetav teenus.
**tarkvara lisamoodul.
2016 Ag Leader

Tarkvara andmete kogumiseks põllul – mullaproovid,
seireandmed, põllupiirid ja tööarvestus. Kogutud
andmed saab kerge vaevaga kanda SMS Basic ja
Advanced tarkvara andmebaasidesse.

Basic

Failide ühilduvus: enamik
täppisviljelusmonitore
Asukohapõhine sorteerimine
Viljelusplaani koostamine
Sihijoonte moodustamine, haldus
ja eksport
Koondandmete, aruannete ja
graafikute koostamine
Töötlemiskaartide koostamine
Taustakaartide kasutamine
Eriomadustega piirkonna päring
Uuenduste kontroll
Mullaandmete import (ainult
USA)
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SMS™ Basic

ANDMETE MUUTMINE VÄÄRTUSEKS
SMS Basic tarkvara võimaldab koguda andmed ja muuta need ülevaateks oma tegevusest külvist koristuseni ja
vajalikeks majandusotsusteks. Koostöös põllumees/konsulent, saab SMS Basic tarkvara kasutada koos laiendatud
versiooniga SMS Advanced, mis võimaldab sisukamaid analüüse ja aruandeid. Paremaks süüvimiseks oma täppisviljelusalasesse tegevusse.
• Saagikust mõjutavate tegevuste väljaselgitamiseks
saagikaartide vaataminekoos muude andmekihtidega.

Liikumisviisi planeerimine
Sihijoonte moodustamine,
haldus ja eksport.

• Mullaproovikohtade, võrgustiku ja piirkondade
moodustamine.
• Põlluseire kaartide automaatne allalaadimine (ainult
USA).
• Töötlemiskaartide koostamine ja eksport enamusele
turulolevatele täppisviljelusmonitoridele.
• Deklareerimiseks sobivate aruannete ja kaartide
koostamine.

Töötlemiskaardid
Lihtsate töötlemiskaartide
koostamine, muutmine ja
eksport muutnormiga külviks,
pritsimiseks ja väetamiseks.

• Tööde kulude ja tulude arvestus.
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• Juhtmevaba andmevahetus AgFiniti
andmevahetusplatvormi abil või kasutades
AgFiniti Mobile rakendust.

Kaardid ja graafikud
Kaartide, aruannete ja
graafikute koostamine.
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Andmehaldus

SMS™ Advanced
Põllumehele
SMS Advanced tarkvara abil saavad põllumehed põhjaliku ülevaate ja analüüsid oma tegevusest ja põldude
saagikusest läbi aastate, koos andmetega sortide ja
võrdluste kohta. Nii on võimalik jälgida tendentse põldhaaval ja välja selgitada oma tegevuse mõju saagile.

Konsulendile
Taimekasvatuskonsulendid, kindlustusagendid, klienditeenindajad ja seemnemüüjad omavad suurepärase
võimaluse hallata piiramatul arvul projekte. Tänu
sellele saab andmeid vaadelda, sorteerida ja analüüsida individuaalselt, põllu või kliendipõhiselt, säilitades
privaatsed andmed üksteisest lahus.
Programmil on kõik omadused sarnaselt SMS Basic
versioonile ja lisaks:

Valemite koostamine
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.

• Erinevate töötlemisviiside mõju analüüs.
• Andmete kombineerimisel põldude jagamine tsoonideks.
• Automaatne analüüs ja raportid.
• Automaatsed analüüsid võimaldavad säästa aega ja
koostada järjepidevat aruandlust.
• Tööde analüüs kiiruse, kõrguse jms. parameetrite
hindamisega töökäikude kaupa.
• Drenaažiplaani koostamine (lisamoodul; vt. lk. 29).
• Igale kliendile talle personaalse bukleti koostamine, sh.
kaardid, tabelid, graafikud jms (lisamoodul).
• Katsealade määratlemine ja nende haldamine põllul
(tarkvara lisamoodul).
• Kulude ja tulude sisestamisel kasumi/kahjumi kaartide
koostamine ja analüüs.
• Põllu mikroreljeefi topograafiline kujutamine kallakute,
vee valgalade, drenaaži paigutuse, liigniiskete alade jms.
hindamiseks.

Mitme aasta keskmine
Mitme aasta tegevuste analüüs võimaldab määrata
põllul erinevate piirkondade trende.

3D vaade

Lihtne viis võrrelda kasutatud materjalide või parameetrite
(mullatüüp, laotusnorm jne.) mõju.

Põldude vaatlemine 3D vaatena võimaldab analüüsida
põlde drenaaži paigaldamiseks, mullaharimise ja
tasandamise planeerimiseks.
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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. InCommand™,
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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: Apple iPad,
OnTrac3™ - Novariant, Inc., TerraStar - NovAtel, Inc., New Leader - Highway Equipment Company, Controller Area Network
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Ag leader ei võta endale vastutust vigade ega kahjude eest,
mis võivad tuleneda käesolevas kataloogis esitatud andmetest.

