ПРОФЕСИОНАЛНИ GPS ТЕХНОЛОГИИ
ЗА УПОТРЕБА В СЕЛСКОСТО СТОПАНСТВО

GPS земемерни устройства
За лесно разрешаване на спорове
За да проучите земята си по достъпен и прецизен начин
За контрол над земята от наемните работници
Зе употреба пеша и с превозно средство

GPS устройства за линейно насочване
За по прецизна работа без застъпване и пропускане
Помощ при лоши условия на видимост
4-7% спестяване на входящи количества и гориво
Система лесна за разработване

Автоматично управление
Приложение от сеитба да жътва
Показва по прецизни постижения в работата
Действително незабавно спестяване
±2 см точност на 24 часа
Премахва натоварването от тракториста

www.ldagro.com

GPS земемери

GPS земемери

LD-Агро – GPS Картограф (LD-Agro – GPS Mapper)

LD-Агро – Прецизен Картограф (LD-Agro – Precision Mapper)

Искате ли да изследвате земята си сами лесно, бързо и евтино?
Изберете GPS Картограф

Освен картографирането искате ли да измервате точки, линии или области? Изберете
Прецизният Картограф за устройство за контрол на областите на земеделски насаждения!

Земемерна точност ~ 1%

Земемерна точност
< 0.5 %

Запис на точка с точност до 2-3 м
Коригиращ сигнал
Координатни системи

Запис на точка с точност
<1м

Безплатни сателитни сигнали

Коригиращ сигнал

Вграден GPS

Координатна система

Карта в KML формат (формат за
моделиране и съхраняване на
географски данни)

Безплатни сателитни
сигнали
Блутуут
Карта в KML формат
(формат за моделиране
и съхраняване на
географски данни)

Предимства на GPS Картографа:

Без повече спорове за граници с вашите съседи, и можете да поверите реалните размери на сезонната работна площ.
Проблема със записването на граничните белези и ъгловите точки е решен. Удобен за земемерство, записване на различни
полета, и допълнителни положения като например: щети над дивата природа, области на долини, точки на вземане на
проби от почвата, силни плевели, мрачни райони, канавки, дървесни редове и др. Можете да го използвате, за да измерите
земята си докато ходите пеш или шофирате.

Аксесоари:

5” GPS Картографско устройство/ земемерен софтуер (на 2 GB SD карта/ Упътване за употреба/ поставка за кола/ зарядно
за кола)

Предимства на Прецизния Картограф:

Прецизният картограф е отлично устройство за ваше удобство, което може
да бъде използвано за картографиране и определяне на размерите на земята,
разделяне на района, права на пробовземни точки на почвата.

LD-Агро – GЕО Картограф (LD-Agro – GEO Mapper)

GPS свързване без кабел:

Прецизният картограф е свързан с GPS приемникът
чрез Блутуут и така в оф – роуд превозно средство или
в багажника връзката е отлична и удобно можете да
картографирате земята си.

Не искате да чакате земемерите? Търсите ли точно земемерно устройство?
Тогава G ЕО Картографа с раница с GPS и идеалното решение!

IP54 водоустойчивост и устойчивост
на удар:

Земемерна точност ~ 0.5 – 1%
Запис на точка с точност < 1.5 м

Можете да не чакате да картографирате земя с дива
фауна или мокро време. Устройството на прецизният
картографен земемерен GPS може да използвате в дъжд,
канавка и мръсотия благодарение на неговият IP54
дизайн. Прах, дъжд, мръсотия – не е препятствие пред
прецизният картограф.

Коригиращ сигнал
Координатна система
Безплатни сателитни сигнали
Кабелна GPS връзка

Софтуер за контрол на района:

Карта в KML формат (формат за
моделиране и съхраняване на
географски данни)

Точките в менюто на софтуера на LD-Agro – Прецизния
Картограф говорят сами за себе си. Измерването на
земята е много просто, трябва да вървите или карате
през земята или линията, която да бъде измерена
и устройството продължително записва покритото
разстояние. Данните от прецизният картографен
земемерен GPS могат да бъдат копирани на вашият
компютър във формат или в КML формат.

Предимства на GЕО Картографа:

Записва точки, граници и сечения. Обработващ компютър, който може да бъде използван отделно (навигация за кола,
МР3 – МР4 плейър и др.) Благодарение на GEOX1 приемника вграден в раницата е подходящ за търсене и записване на
ъглови точки на земята. Благодарение на дизайна на раницата GEOX1 приемника на високо местоположение дава точна
позиция дори и при трудни полеви условия например ако ще измервате земята близо до сгради или сред хълмове или в
покрайнините на гора.

Аксесоари:

5” GЕО Картографско устройство/ земемерен софтуер PocketArea на 4 GB SD карта/ Упътване за употреба/ зарядно/ GPS
раница (вградена електроника, LD-Agro GEOX1 GPS приемник, батерия)
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Безплатен софтуер
LD-Agro MAP

Аксесоари:

3,2” LD-Agro Прецизно Картографско устройство/ софтуер AreaControl на 4 GB
SD карта/ Упътване за употреба/ зарядно/ GPS раница (вградена електроника,
блутуут приемник, LD-Agro GEOX4 GPS приемник, батерия)

www.ldagro.com
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GPS устройства за линейно насочване

GPS устройства за линейно насочване

LD-Агро – Mg Навигатор V1 (LD-Agro – Mg Navigator V1)

LD-Агро – Mg Навигатор V2 (LD-Agro – Mg Navigator V2)

Търсите ли си достъпно GPS устройство с линейно насочване с голям дисплей ? Ще го
намерите в Mg Навигатор V1.

Искате ли да постигнете основите на прецизното земеделие? Изберете това достъпно
и все пак мощно и прецизно GPS устройство за водене по реда!

18 см Тъчскрийн монитор

18 см Тъчскрийн монитор 800х400
резолюция

Картографиране, калкулиране
на хектарите, бърз дисплей

Картографиране, продължаване на
прекъснатата работа, бърз дисплей,
калкулиране на хектарите

0 – 30 см точност на
преминаването в 94% от
случаите

0 – 25 см точност на преминаването в 95%
от случаите

Един обновяващ се сигнал в
секунда

Изчислява позицията 4 пъти в секунда,
изписва номера на сателитите и силата на
сигнала

Свободна EGNOS корекция
2D/ 3D графичен дисплей

EGNOS, GALILEO на разположение, е-DIF
корекция, HDOP настройка на стойностите

Съхранение на работните
данни и работния отчет в
устройството

2D/ 3D графичен дисплей
Сегментиран дисплей: пръскане,
наторяване и сеитба

Данните могат да бъдат видени
на компютър

Записва и отбелязва препятствия и
граници на нивата

Постижими спестявания:

Съхранява на работните данни и отчет

•
•
•

Стабилно захванат и фиксиран на таблото

•
•

Торене без наслояване – 4 % по-малко торене
Няма пропуски при наторяването – 0,2 % по-добър добив
Контрол на вредителите без наслояване – 4 % по-малко
химикали
Няма земи без обработка, необработваеми земи – 0,2 %
по-добър добив
Разходи за гориво -4 % спестяване

Данните могат да бъдат видени на
компютър със софтуер Google Earth Map

Вие винаги можете да останете на правилния път със селскостопанският GPS LD-Agro
MG Навигатор V1:

По време на обработване на полето без трасе наслояването винаги е на дневен ред и може да доведе до значителни загуби:
това причинява средно 7 % повече наторяване и пестициди, води до по-високи разходи на машината и повече работни
часове. Сега всичко това може лесно да се избегне с използването на GPS устройството за водене по реда LD-Agro MG
Навигатор V1. Намалете пренаторяването между редовете. Без повече ненужно прилагани торове и пестициди.

Кутията съдържа:

LD-Agro MG Навигатор V1/ LD-Agro GеоX1 GPS приемник/ стабилно държащо рамо/ 12 V кабел за зареждане/ Упътване за
употреба/ софтуер за GPS устройството за водене по реда LD-Agro MG Навигатор V1 на 2 GB SD карта/ Подарък софтуер
LD-Agro МАР(за сваляне)
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•
•
•
•

Предимства на устройството Mg Навигатор V1:

Задоволителна работа при мъгла или тъмнина или дори при облак прах. То прави работата на шофьора значително полесна, така че наслояването и пропускането могат да бъдат минимизирани. Употребата му е много лесна и може да бъде
усвоена от упътването. Устройството може да се монтира за 5 минути или да се прехвърли в друго превозно средство.
Използвайки устройството за водене по реда настроено по отношение на прави или криви линии винаги можете да
останете на избраното трасе, като по този начин намалите наслояването и пропуските до минимум. С помощта на това GPS
устройство за водене по реда можете да намалите и разходите на машината, и работните часове. Свършете повече работа
за по-малко време!

Постижими спестявания:

•

Торене без наслояване – 5 % по-малко
торене
Няма пропуски при наторяването – 0,3
% по-добър добив
Контрол на вредителите без наслояване
– 5 % по-малко химикали
Няма земи без обработка,
необработваеми земи – 0,3 % по-добър
добив
Разходи за гориво - 5 % спестяване

Предимства на устройството Mg Навигатор V2:

Употреба на устройството MG Навигатор V2 за избягването на пренаторяване и пропускане при пръскане и наторяване.
Работи прецизно по време на тежки климатични условия през нощта, мъгла или прашен облак. Устройството MG Навигатор
V2 може да изпише границите и препятствията по земята. Устройството е лесно да се преинсталира и има лесно за употреба
меню, достъпно за всеки.

Сегментиране на дисплея:

Можете да започнете прецизно обработване на земята с помощта на функцията за сегментиране. Няма да виждате
буренясали редове повече в земята си, ще избегнете двойното пръскане и пропускането! Пръскайте с химикали само
където е необходимо!

Съдържание на кутията:

LD-Agro MG Навигатор V2/ LD-Agro GеоX4 GPS приемник/ стабилно държащо рамо за таблото/ 12 V кабел за зареждане/
Упътване за употреба/ софтуер за GPS устройството за водене по реда LD-Agro MG Навигатор V2 на 2 GB SD карта/ Подарък
софтуер LD-Agro МАР (за сваляне)

www.ldagro.com
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GPS устройства за линейно насочване
LD-Агро – Лайн Гайд 300 (LD-Agro – Line Guide 300)

LD-Агро – Лайн Гайд 800 (LD-Agro – Line Guide 800)

Притеснявате ли се за точността? Марката Leica е една от най-известните в географската
информатика. С GPS приемника Leica можете да забравите за внезапни загуби на сигнал!

Най-точното устройство за свързване и водене по редовете дори при завои и
криви линии. Това е възможно само с 10 Hz Джон Диър GPS приемник.

18 см Тъчскрийн монитор 800х400 резолюция
Картографиране, продължаване на прекъснатата
работа, бърз дисплей, калкулиране на хектарите
0 – 20 см точност на преминаването в 97% от
случаите
Изчислява позицията 5 пъти в секунда, GPS
приемник с географска информатика
EGNOS, GALILEO на разположение, е-DIF
корекция, HDOP настройка на стойностите
2D/ 3D графичен дисплей
Сегментиран дисплей: пръскане, наторяване и
сеитба
Записва и отбелязва препятствия и граници на
нивата
Съхранява на работните данни и отчет
Стабилно захванат и фиксиран на таблото
Извършената работа, наслоявания и пропуски
могат да бъдат видени на компютър със софтуер
Google Earth Map

Предимства на устройството
Лайн Гайд 300:

Устройството Лайн Гайд 300 с приемник
Leica ГеоСпектив 2 осигурява много високо
ниво на точност при тежки условия на
земята (край на гората, високи сгради,
хълмиста област). Приемникът може да
приема по избор сигналите от руските
GLONASS сигнали и може да работи в
режим 10 Hz (10 сигнала в секунда). По този
начин устройството може да функционира
с много висока точност, когато не използва
услуги с месечна такса. Възможността за
подобряване на устройството Лайн Гайд
300 е впечатляваща, то е съвместимо с
всички видове автоматично кормилно
управление, в помощ на по-доходно и
спестяващо разходите земеделие.

Съдържание на кутията:

Постижими спестявания:
•
•
•
•
•

20 см Тъчскрийн монитор, 800х400
резолюция
Оразмеряване на областта,
продължаване на прекъснатата работа,
бърз дисплей, калкулиране на хектарите,
пропуски и наслояване
0 – 20 см точност на преминаването в 97%
от случаите
GPS приемник с географска информатика
получава сигнал 10 пъти в секунда
Свободни сателитни сигнали
2D/ 3D графичен дисплей
Сегментиран дисплей: пръскане,
наторяване и сеитба
Записва и отбелязва препятствия и
граници на нивата
Съхранява на работните данни и отчет в
устройството
Стабилно захванат и фиксиран на таблото
Можете да наблюдавате размерите на
полето, извършената работа и
наслояване/ пропуски

Видове навигиране:

Торене без наслояване – 7 % по-малко торене
Няма пропуски при наторяването – 0,6 %
по-добър добив
Контрол на вредителите без наслояване
– 7 % по-малко химикали
Няма земи без обработка,
необработваеми земи – 0,6 %
по-добър добив
Разходи за гориво - 7 % спестяване

LD-Агро Лайн Гайд 300 / Leica ГеоСпектив 2 GPS приемник/ стабилно
държащо рамо за таблото/ 12 V кабел за зареждане/ Упътване за
употреба/ софтуер за Лайн Гайд 300 устройството за водене по реда
на 2 GB SD карта/ безплатен софтуер LD-Agro МАР (за сваляне)
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GPS устройства за линейно насочване

Предимства на устройството Лайн Гайд 800:

20 см диаметър на устройството осигурява добра видимост за всички хора. Благодарение на 10 Hz обновяващ се сигнал на
Джон Диър GPS приемника вие можете да използвате устройството уверено дори при завои. С отличната си точност, лесно
преинсталиране, използване независимо то времето, това устройство е най-доброто в нашият асортимент. Благодарение на
възможностите за по-нататъшно развитие, то носи реалната същност на прецизното земеделие ефективност на работните
разходите за всеки.

Съдържание на кутията:

LD-Агро Лайн Гайд 800/ Джон Диър Старфайър 300 GPS приемник/ стабилно държащо рамо за таблото/ 12 V кабел за
зареждане/ Упътване за употреба/ софтуер за Лайн Гайд 800 устройството за водене по реда на 2 GB SD карта/ безплатен
софтуер LD-Agro МАР (за сваляне)

www.ldagro.com
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Автоматично кормилно управление, робопилот
LD-Агро – Уни Драйв – универсално автоматично
кормилно управление (LD-Agro – UniDrive)

Искате ли всеки ден да обработвате повече земя? Ще намалите ли разходите си с
по-точна работа? Тогава изберете LD-Агро автоматично кормилно управление.

Автоматично кормилно управление, робопилот
LD-Агро – Роботпилот – хидравлично кормилно
управление (LD-Agro – Robotpilota)

Ще достигнете най-прякото и точно управление, дори ако имате трактор
поддържащ курса или имате нужда от допълнителен хидравличен монтаж!

• Универсален, можете да се монтира на почти всяка машина

• Възможно е да се използва от сеенето през редовата разредка до жътвата

• Лесно се сваля и поставя на друга машина

• Реално незабавно спестяване и по-голяма производителност
• ± 2 см точност през 24 часа

• Запаметява формата на по-рано обработваните земи
• Допълнително – също с ± 2 см точност

• Директно и непосредствено управление

• Монтиране без да се заменя оригиналния волан

• За хидравлични самоходни трактори

• Проектиран да не се хлъзга

• С допълнително монтиране на хидравличния контролен клапан

• Регулируем със сензор за ъгъл на колелата

• Съвместим с по-ранните LD-Агро линейно насочвани апарати

Предимства на устройството:

Предимства на устройството:

Тракторите, комбайните и самоходните пръскачки действат с ± 2 см точност
без човешка намеса по права или крива линия. Уни Драйв постига много поточна работа и облекчава тракториста, който може да се занимава с качеството на
работата. С автоматичното управление няма значение кое време на деня е или каква
е видимостта през 24ите часа от дневните продължителни прецизни и розходо –
ефективни постижения на работа. С употребата на Уни Драйв в случай на садене на
насаждения разстоянието между лехите може да бъде перфектно точно.

Лесно за преинсталиране:

Използвайте най-голямото предимство на системата Уни Драйв. Можете лесно да прехвърляте устройството от една
машина на друга. Така можете да използвате прецизното автоматично управление в най-важният работен процес

С хидравличното кормилно управление е възможно да постигнете по-точна работа и значителни спестявания при сеитба,
изкласяване, пръскане с химикали и торене. Роботпилотната система увеличава ефективността, намалява умората на
шофьора, амортизацията на машината и в допълнение 24 часа на ден осигурява прецизно земеделие с ± 2 см точност.
Благодарение на хидравличното кормилно управление това е най-точното решение за управление. Благодарение на
бързата реакция по хълмисти области и при подобни работни процеси то е също приложимо там където захранването на
машината може да приплъзне.

Имате ли самоходен трактор? Трябва да използвате наличното
оборудване удобно, точно и по-икономично!
Разширете обсега на вашият трактор сега с автоматичното управление!

Гарантирана GPS точност!
LD-Агро компенсиращ ъгъл на наклона

Вградения компас, жироскопа и измервателя на ускорението по уникален начин
коригират ъгъла на наклон (наклон, склон, зиг-заг, страничен наклон) и увеличава
точността.

LD-Агро сензор за ъгъл на колелата

За увеличаване на точността по уникален начин при покупка на Уни Драйв е възможно
да поръчате сензор за ъгъл на колелата, който измерва с точност при всяка нива ъгъла
на наклона на управляващите колела.

„LD-Аrро – ако точният GPS сигнал си струва за вас”
Допълнителна точност за автоматично управление:
LD-Агро ГеоD10 GPS приемник

LD-Агро ГеоD20 GPS приемник

0 – 20 см точност
(безплатен EGNOS
коригиращ сигнал)

±2 см точност (RTK базова
станция или коригиращ
сигнал на доставчик
NTRIP)
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Системата работи с 0 – 20 см точност с безплатен EGNOS сигнал, но в този случай най-голямото предимство на
хидравличната насочваща система невероятната точност ще бъде изгубена. Ето защо ние предлагаме ± 2 см точност на
GEO 20 GPS приемник използващ RTK коригиращ сигнал! ВНИМАНИЕ! В компанията LD-Агро качеството е много важно,
ето защо сме измерили точността, която гарантираме при всички положения на колелата на трактора на земята, а не
само да посочваме оптималната точност на GPS приемника.

„LD-Аrро гаранция за надежден GPS сигнал!”
LD-Агро самоходно движение (LD-Agro
SteerReady Drive)

Той обединява тези самоходни превозни средства,
които имат заводски поставени клапан на кормилното
управление, сензор за наклон на колелата и сензор
за ръчно коригиране. LD-Агро ECU централен
контролен апарат постига прецизния контрол на
наличното устройство, обработката на GPS сигналите
и компенсиране на ъгъла на наклон. Например: CASE
AccuGuide ready, New Holland IntelliSteer ready, John
Deere AutoTrack
ready, AGCO
AutoGuide2,
Fendt AutoSteer
ready etc.

LD-Агро хидравлично движение (LDAgro Hydraulic Drive)

Ако машината няма хидравличен клапан за
автоматично управление в зависимост от вида на
машината ние имаме уникални монтажни комплекти.
Хидравличният контролен клапан приема прецизни
команди под формата на електрически сигнали от
централния LD-Агро ECU апарат,
които се използват
от заводската
кормилна система
на превозното
средство да
поддържа реда.

www.ldagro.com
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Указание за инсталиране

LD-Агро – Уни Драйв, LD-Агро самоходно движение, LD-Агро хидравлично
движение (LD-Agro – UniDrive, SteerReady Drive, Hydraulic Drive)

Не бихте искали да имате загуби поради наслояване/ пропускане в следствие от човешко
невнимание или умора? Имате ли нужда от перфектно точна връзка с реда 24 часа на
ден? С автоматично кормилно управление няма нужда да се притеснявате за двойно
пръскане или пропуски.
•

Повече внимание за контролиране на работния процес

•

Всеки ден по-голяма обработена площ

•

Намаляващи разходи благодарение на прецизните постижения в работата

•

Използваем по време на всякакви условия на видимост

•

Прецизен и разходо – ефективна работа 24 часа в денонощие.

LD-Aгро GPS ГеоD20 GPS
приемник
• ±2 см постижима точност
• Двуфазен L1/L2 GPS приемник
• EGNOS, GLONASS, RTK

LD-Агро GPS ГеоD10 GPS приемник
• 0 – 20 см точност
• Еднофазен L1 GPS приемник
• EGNOS, GLONASS, RTK

LD-Агро GSМ модем

LD-Агро – Лайн Гайд 300/800

Необходимо е да се създаде връзка между доставчика
на RTK сигнала и подвижната машина.Трансферът се
постига посредством GSM мрежата и коригиращите
сигнали се получава на всяка секунда в приемника.
Всички приемници е необходимо
да са снабдени с GSM SIM
Карти с платен оборот
за данни.

LD-Агро ECU централен контролен апарат

Осигурява точното обработване на GPS сигналите. Вграден
компас, жироскоп и скоростомера коригира ъгъла на
наклона по невероятен начин благодарение на 9-осовия
инерционни сензори. Програмирането и поддържането
на ECU може да се осъществи чрез
WiFi. Автоматичните настройки
и калибрирането позволяват
лесната инсталация и употреба.

LD-Агро – Уни Драйв

Монтиран на кормилото,
повторно монтиране на
всички
машини
с
универсално автоматично
управление. Монтиране без
премахване на оригиналното
кормилно управление, с дизайн
за избягване на приплъзване.

LD-Агро педал
Контролен клапан

Хидравличният управляващ клапан получава
прецизни команди под формата на електрически
сигнали от централния апарат LD-Агро ECU,
които се използват от кормилната уредба на
превозното средство за поддържане на реда.

LD-Агро – сензор за наклон на колелата

LD-Агро сензорът за наклон на колелата измерва точния ъгъл на наклон на
колелото на каквото и да е поле. Измерените данни се изпращат в централния
ECU апарат за допълнително обработване.
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LD-Агро педала прави работата на шофьора по-лесна. С неговата
употреба няма нужда да използваме монитора при точките на
обръщане за превключване на автоматичното кормилно управление.

Leica RTK базова станция

• За обслужване на повече машини
• Няма 3 – 5 км лимит на ефективния обхват, няма нужда да носите
базовата станция
• Трансфер на RTK сигнал на GSM мрежа към движещият се трактор
• ±2 см постижима точност
• Идеален за сеитба, междуредово култивиране

www.ldagro.com
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Допълнителни аксесоари, поръчвани допълнително

LD-Агро GeoX4 GPS приемник
(GPS, EGNOS)
L1 Едночистотен 4Hz GPS приемник,
приема 4 пъти повече сигнал от GeoX1.
Преминаване до преминаване: 0 – 25
см. Отговаряща точност: 1 – 2 м.

LD-Агро GeoD10 GPS приемник
(GPS, EGNOS)
L1 Едночистотен 10Hz GPS приемник.
Това е специално насочена за
селското стопанство разработка
отнасяща се до автоматичното
управление.
Преминаване
до преминаване: 0 – 20 см.
Отговаряща точност: 1 – 2 м.

LD-Агро Geo20 GPS приемник (GPS, EGNOS, GLONASS, RTK)
L1/L2 10/20Hz GPS приемник.
Това е специално насочена за
селското стопанство разработка.
Тя се отнася до автоматични
управления LD-Агро UniDrive,
SteerReady Drive и Hydraulic Drive. Преминаване до преминаване и
отговаряща точност +/- 2 см.

Leica GeoSpective 2 GPS приемник (GPS,
EGNOS, GLONASS, RTK)
Изключителна възможнаст на едночистотен
GPS приемник, 5/10 Hz функциониране.
Специално за селскостопанска
употреба,
предлагащ
се
също
за
автоматично
управление. Преминаване
до преминаване: 0 – 20 см.
Отговаряща точност: 1 – 2 м.

Leica RTK базова станция
Над три машини тя е идеален избор,
защото не е необходимо да се купува
мрежа на коригиране за всяка отделна
машина. Практически с една базова
станция е възможно да се осигури
коригиращ сигнал на неограничен
брой машини. Преминаване до
преминаване и отговаряща точност
+/- 2 см.
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LD-Agro софтуерни приложения

Камера за обратно виждане

Виртуално секциониране

За наблюдение на мъртвата
зона зад трактора и избягване
на инциденти. Устройството за
водене по линия LD-Агро можем
да разширим с две камери.
Например: не е необходимо да
спирате за да наблюдавате машината
и разпръскването на продукта на
работа може да се постига без прекъсване.

Някои от устройствата за водене по реда са в състояние да постигнат виртуално
секциониране, така че можете да разпръснете химикалите много по-точно. Шофьорът
на трактора може да наблюдава на монитора на GPS линейно – насочваното
устройство точно кога е необходимо да се отвори или затвори конкретната секция
ръчно, за да се избегне двойното пръскане. Много е важно по време на сеитба,
торене и пръскане!

LD-Агро педал
Педала се поръчва за автоматични
кормилни системи, като прави
работата на шофьора по-лесна. С
използването му няма нужда да
докосвате монитора за включване
или изключване на автоматичното
кормилно управление при завиване.

LD – Уни Драйв Комплект за прехвърляне
Той осигурява лесно повторно монтиране на други
машини. Възможно е електрическият двигател на UniDrive да се монтира отново с няколко движения. С помощта
на Комплекта за прехвърляне
специфичните
фиксиращите
елементи на машината и
кабелите, можем да го
монтираме стабилно на
други машини.

LD-Агро слънцезащитен борд
Осигурява перфектна гледка за
LD-Агро линейно насочваното
устройството дори и при силна
слънчева светлина. То засенчва
отстрани и също отгоре и може да
бъде поръчно за селскостопански
GPS системи снабдени с 7 или 8 инчов
монитор.

MG Навигатор V2, рамо за Линейно –
насочвано устройство (вакуумно)
Можете да закрепите вашето устройство за
водене по реда стабилно в кабината на
трактора към предното стъкло. Ъгъла
на виждане е напълно свободно
регулируем, благодарение на двете
съединителни точки.

Режим на водене по линията със обратно завиване в края
Някои от химикалите с разяждащо действие (например АХЛ) или течен тор може
да повреди машините или гумите.Ето защо е практично за се завие по ръба на
терена и в края на работния процес. С този режим можете да избегнете стъпкване
на новопосадено жито. Първо определяме колко реда ще използваме за завиване
по ръба и после устройството за водене по линия подава сигнал, ако достигнем
тази линия. Така можем да постигнем обратния завой на земята в края на работния
процес много по-икономично.

Режим на водене по линията за последен ред
Ако не искате да работите по идентични паралелни редове тогава изберете в
допълнение и режима „Последен ред”. В този случай ако напуснете идеалния ред
(например ако трябва да избегнете дърво или електрически стълб) при следващият
ред вече съответната нова линия ще бъде водеща. Така че, при всички случаи
последният ред ще бъде отправна линия за следващият ред.

Полагане на специфично пръскане
Можете да заредите карти за пръскане направени въз основа на карта на
продукцията или скицирана карта според почвени проби в устройството LD-Агро
LineGuide GPS. Форматираните картите трябва да се направят ръчно например със
софтуер Farmworks или от доставчици на услуги занимаващи се с анализ на почвата.
След това можете да разчитате с точност до метър количествата, които трябва да се
разпръснат от дисплея на устройството и можете да постигнете разходо – ефективно
специфично пръскане без скъпо оборудване.

Контрол на осъществяваната работа
Числената статистика относно третираните области с наслояване или пропуски,
с която можете да контролирате количеството на извършената работа. При
работните заплати може също да е полезно, защото статистическите данни правят
счетоводството по-лесно.

LD-Агро Хели контрол
По уникален начин можете да използвате устройството LD-Агро за водене по реда
и при пръскане от въздуха! По време на полета е много важно да записвате точно
данните от прелетения маршрут и третираните области. Тъй като по време на
полета пилотите нямат време да превключват монитора на устройството (или няма
пръскане с химикали) това се прави с микроконтролер. Така третираните области,
където пилота реално е напръскал, се появяват автоматично на монитора!

www.ldagro.com
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Допълнителни аксесоари, поръчвани допълнително

Искате ли да изберете внимателно? Ще бъдете посъветвани
от надежден източник относно възможностите ви!

Сравнение на GPS устройства за водене по реда

Не можете да изберете? С помощта на сравнителната таблица
можете лесно да намерите най-доброто решение за вас!

Преминаване до преминаване и отговаряща точност

Mg Navigátor V1 Mg Navigátor V2

Точността преминаване до преминаване означава колко точно тракторът може да завие към следващият ред. Отговарящата
точност означава възможността от повтаряне, например ако искате да намерите един и същ ред за 2 часа или за 1 година.
Точността трябва да се взима в предвид не само на база обявени данни от доставчик, защото GPS устройството за водене
по ред и вида на управлението също значително влияят.

LineGuide 300

LineGuide 800

Достъпни функции / Устройства

Точност на преминаване/ достъпност

0-30cm / 92%

0-25cm / 95%

0-20cm / 97%

0-20cm / 97%

LD-Agro
GeoX1
1Hz

LD-Agro
GeoX4
4Hz

Leica
GeoSpective2
5Hz / 10Hz

JohnDeere
Starfire 300
10Hz

7” ~ 18 cm

7” ~ 18 cm

7” ~ 18 cm

8” ~ 20 cm

GPS

x

x

x

x

EGNOS

x

x

x

x

GPS, GLONASS

GLONASS

-

-

o

o*

Американски и Руски сателитни системи, ползващи услугата безплатно! Всички LDАгро GPS приемници приемат сигнал от GPS сателити и някои от тях приемат също
сигнали от сателити GLONASS, като предимството им е, че точната позиция може да
бъде определена по-точно от повече сателитни сигнали.

Водене по реда

x

x

x

x

Оразмеряване на области, калкулиране на
хектари

x

x

x

x

Съхраняване на работни данни и доклади

x

x

x

x

EGNOS

KML, прехвърляне на компютър

x

x

x

x

Това е безплатен DGPS услуга на коригиращ сигнал на Европа. За получаването
на този сигнал е необходимо да имате L1 честотно обхватен GPS приемник, които
непрекъснато приема коригиращи сигнали идващи от сателита. Всички LD-Агро GPS
приемници могат да получават и обработват тези коригиращи сигнали.

LD-Агро софтуеър МAP

x

x

x

x

Показване на виртуално секциониране

-

x

x

x

Камера за обратно виждане

-

o (2db)

o (2db)

o (1db)

Omnistar XP/HP, Terrastar-D

Обръщане в края

-

-

o

o

Режим на водене по последния ред

-

-

o

o

Прецизно полагане на специфично пръскане

-

-

o

o

Контрол на постигнатата работа

-

-

o

o

LD-Agro UniDrive

-

o*

o

o*

LD-Agro SteerReady Drive

-

-

o

o*

LD-Agro Hydraulik Drive

-

-

o

o*

LD-Agro сензор за наклон на колелата

-

o

o

o

LD-Agro компенсиращ наклон на ъгъла

-

o

o

o

LD-Agro GeoD10 GPS приемник

-

o

o

o

Собствена базова станция/ RTK

LD-Agro GeoD20 GPS приемник

-

-

o

o

Това е най – доброто решение, ако искате да обслужвате повече машини или машините
от съседната ферма с коригиращ сигнал +/- 2 см. Използването на собствена базова
станция е без годишна абонаментна такса от 1000 Евро за машина. Получаването на
сигнала може да се постигне чрез радиочестота или GPS мрежа!

LD-Agro GPS модем за RTK

-

-

o

o

Leica RTK базова стнация

-

-

o

o

Мрежа услуги RTK/NTRIP

-

-

o

o

„LD-Аrро гаранция за надежден GPS сигнал!”
Преминаване до
преминаване и
отговаряща точност

DGPS сигнална коригираща услуга. Годишна такса за машина – 1000 Евро, за приемането
имате нужда от двуфазов GPS приемник. Не се препоръчва за сеитба и култиватори
за водене по реда. За използването му е необходимо да имате непрекъсната ясна
видимост по посока юг. Това решение ние не препоръчваме за LD-Агро автоматично
управление!

NTRIP доставчик/RTK
Услуга на коригиращ сигнал в реално време, като за получаването му е необходимо
да имате дву чистотен GPS приемник. Получаването на заявените сигнали от NTRIP
доставчика се постига, чрез GSM мрежа. Това е идеален избор ако имате да обслужвате
само 2 – 3 машини! Годишна стойност за машина: 1000 Евро!

GPS приемник и обновяване на сигнала
Размер на монитора

x = базово оборудване - = недостъпен o = допълнителен * = със замяна на GPS приемник
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Информация за компанията
LD-Агро Технологии ООД се занимава с производството и развитието на аграрелектронни инструменти.
LD-Агро е регистрирана търговска марка, което означава надеждно качествено ниво. GPS продуктите се
произвеждат под търговската марка LD-Агро от 2010 и продажбите на тези продукти се постига от Унгарски
център главно в Европа.
Нашите изключителни продукти на пазара се разделят на три основни групи. GPS земемерни устройства,
GPS устройства за водене по реда и роботпилот/автоматични кормилни системи с необходимите аксесоари
и услуги.
Уникално разработените продукти продавани под търговската марка LD-Agro представляват не само повисоко ниво на качество, но тъй като производството на продуктите се постига в Унгария, подкрепата на
продуктите и обслужването на продукта се постига на по-високо ниво.
Нашата гама продукти сме определили така, че можем да сме на разположение на малки предприемачи с
няколко стотици хектара и на ферми с повече от хиляда хектара с използваеми, модерни, с високо ниво на
земеделие и увеличаващи икономичността устройства.
Въвеждането на модерните технологии в рамките на малък период от време води не само до увеличаване
на нивото на продуктивността, но и до подобряването на продукцията на селското стопанство, като можем
да избегнем излишното пръскане и можем да подобрим организацията на работата и могат да се вземат
решения за икономичност на основата на систематична професионална информация.

Вашият търговски партньор:

* Точността на GPS приемникът зависи освен всичко друго и от броя на сателитите, до които има видимост през определени части на деня,
може ли да получава коригиращ сигнал или има ли затъмнение или смущаващи фактори наблизо! Ние не носим отговорност извън
точността на GPS устройствата. Непрекъснатото разполагане с DGPS коригиращи сигнали и броя на достъпните сателити не е в нашата
компетентност и ние не можем да им оказваме влияние.
LD-Агро Технологии не носи отговорност за печатните грешки в този каталог! Реално формата, размера, цвета и други параметри на
продуктите може да се различават от това което виждате в това издание!

LD-Агро Технологии

www.ldagro.com

