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Професійна сільськогосподарська
технологія на основі GPS

GPS ПРИЛАДИ ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ПЛОЩІ ПОЛІВ
Для вирішення територіальних суперечок
Для межування і фіксування межових точок обласних меж
Для контролю площі виконання робіт за
договором підряду
Для пішого та автомобільного використання

GPS ПОКАЗНИК КУРСУ
Робота без перекриття/пропусків
Допомога в умовах поганої видимості
Економія витратних матеріалів та палива від 4 до 7%
Система з можливістю подальшого розвитку

АВТОМАТИЧНЕ ПІДРУЛЕННЯ
Може використовуватися від посіву до збору врожаю
Забезпечує більш точне виконання робіт
Негайна відчутна економія
Протягом 24 годин, з точністю ± 2 см
Знижує навантаження трактористів

www.ldagro.com

український

GPS прилади для вимірювання площі полів

LD-Agro - GPS Mapper

Бажаєте просто, швидко і за доступною ціною самі вимірювати площу полів?
Виберіть для себе GPS Mapper!

GPS прилади для вимірювання площі полів

LD-Agro - Precision Mapper

Поряд з вимірювання площі Ви бажаєте провести і замірювання точок, ліній, робочих ділянок?
Вибирайте для себе Precision Mapper – пристрій для контролю площ сільськогосподарських ферм!

Точність вимірювання площі ~ 1%

Точність вимірювання
площі < 0,5%

Точність запису точок 2-3 м

GNSS

GPS

Точність запису точок
<1м

Система координат
EGNOS, WAAS, MSAS
GPS

GNSS

Інтегрована система GPS

Система координат

Формат KML для карт

EGNOS, WAAS, MSAS
GPS

Переваги приладу GPS Mapper:

Немає більше територіальних суперечок з сусідом, може бути контрольована фактична площадка робіт, що виконуються за договором підряду. Також придатний для вимірювання і запису різних площ та довільних точок, як
наприклад: нанесений дикими тваринами збиток, ділянки із застоєм вод, точки відбору проб ґрунту, сильне заростання бур’яном, зона гніздування, канава, алея, тощо. Використовуйте прилад для вимірювання площі полів
як пішки, так і на транспортному засобі!

Аксесуари:

Переваги Precision Mapper:

GPS вимірювач площі Precision Mapper – це чудовий пристрій з послугами, що
надають можливість вимірювати площу полів, робочу ділянку полів, заміряти і
відміряти лінії та точки відбору проб ґрунту.

Бездротове підключення до GPS:

Не маєте бажання чекати на геодезиста? Шукаєте пристрій для точного вимірювання
площадок? Ідеальним вибором є GEO Mapper з GPS рюкзаком!

Вологостійкість та пилонепроникність
IP54:

Визначення зони збитку, нанесеного дикими тваринами,
або зони застою вод не терпить затримок. GPS вимірювач
площі Precision Mapper, завдяки виконанню IP54, може
використовуватися в умовах дощу, бруду та пилюки. Пил,
дощ, бруд, топкий ґрунт – це для приладу Precision Mapper
не перешкода!

Точність вимірювання площі ~ 0,5-1%
Точність запису точок < 1,5 м
GPS, GLONASS
Система координат
EGNOS, WAAS, MSAS

Програмне забезпечення AreaControl:

Дротовий адаптер GPS

Пункти меню програмного забезпечення GPS вимірювача
Precision Mapper однозначні, робота з ними може бути легко засвоєна! Процес вимірювання надзвичайно простий:
потрібно іти по вимірюваній території або пішки або на
автомобілі, а пристрій автоматично записуватиме пройдений маршрут. Заміряні дані можуть оброблятися пошарово, можуть бути доповнені іншими даними або можуть
бути завантажені на ПК у форматі shape та Google KML.

Формат KML для карт

Переваги приладу GEO Mapper:

Запис точок, меж полів, ділянок полів. Завдяки вмонтованому у рюкзак приймачу GeoX1, прилад здатний для
пошуку і засічки кутових точок поля. Через те, що точний GPS приймач GeoX1 розміщений у рюкзаку, він здатний
для точного визначення координат навіть при складних рельєфних умовах, наприклад, поблизу будівель, на
узліссі або коли потребується замірювання ділянки між пагорбами.

Аксесуари:

Пристрій GEO Mapper із 5-ти дюймовим дисплеєм / ПЗ PocketArea для вимірювання площі (завантажено на флешкартку) / посібник з експлуатації / автомобільний зарядний пристрій / GPS рюкзак (з вбудованою електронікою,
GPS приймачем LD-Agro GeoX1, акумулятором).
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Програма (програмне
забезпечення)

Апарат Precision Mapper підключається до GPS приймача
через систему Bluetooth, завдяки чому забезпечується
хороша комунікація навіть при розташуванні приладу на
платформі позашляховика, а Ви запросто можете заміряти
робочі ділянки.

LD-Agro - GEO Mapper

GPS

Bluetooth
Формат KML для карт

Прилад GPS Mapper з 5-ти дюймовим дисплеєм / ПЗ для вимірювання площі (завантажено на флеш-картку) / посібник з використання / автомобільний тримач / автомобільний зарядний пристрій.

GNSS

GPS, GLONASS

Аксесуари:

Пристрій LD-Agro Precision Mapper з 3,2-дюймовим дисплеєм / ПЗ AreaControl
для вимірювання площі (завантажено на флеш-картку) / посібник з експлуатації
/ кабель синхронізації USB / автомобільний зарядний пристрій / GPS рюкзак (з
вбудованою електронікою, приймачем Bluetooth, приймачем LD-Agro GeoX4,
акумулятором).

www.ldagro.com
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GPS-курсовказівник за стартовою ціною

LD-Agro - Mg Navigator V1

Ви шукаєте GPS курсовказівник, що має добре видимий великий сенсорний екран,
за доступною ціною? Все це Ви знайдете у пристрої Mg Navigátor V1!

GPS-курсовказівник за стартовою ціною

LD-Agro - Mg Navigator V2

Принадні функції програмного забезпечення, швидке відновлення сигналів GPS?
За допомогою GPS-курсовказівника 4 Гц гарантоване водіння навіть у поворотах!

18 см сенсорний екран

7”/18 см сенсорний екран

Вимірювання площі, підрахунок числа
гектарів, відображання швидкості

Вимірювання площі, продовження припиненої роботи, підрахунок числа гектарів

Точність міжряддя 0-30 см*.
RMS 67%

Точність міжряддя GeoStar 0-18 cm* /
GeoX4 0-25 cm. RMS 95%

Відновлення сигналу щосекунди

GPS приймач з вибором системи на
частоті 4 Гц або 10 Гц, відображає число
супутників!

GNSS GPS, GLONASS
EGNOS, WAAS, MSAS

GNSS GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP

Графічний дисплей 2D/3D

EGNOS, WAAS, MSAS

Зберігання робочих даних та робочих
звітів на пристрої
Earth

Дані можливо переглянути і на ПК

Графічний сенсорний екран 2D/3D
1

2

3

4

5

Попередня сигналізація перешкод
та меж робочої ділянки

Доступна економія:
• Внесення штучних добрив без перекриття ~ 4 % зниження кількості
добрива
• Немає неопрацьованих штучним добривом територій ~ 0,2 % надбавка
урожаю
• Внесення пестицидів без перекриття ~ 4 % зменшення кількості хімікатів
• Немає необроблених, порослих бур’яном ділянок ~ 0,2 % надбавка урожаю
• Витрата палива ~ 4% економія

Відображення виділених ділянок

Зберігання робочих даних та
робочих звітів на пристрої
Масивне та стабільне фіксування приладу
Earth

Прямі лінії А-Б

Дані можливо переглянути і на ПК
по картографічній програмі Google Earth
Довільно

Використовуючи призначений для сільгосптехніки GPS прилад LD-Agro Mg
Navigátor V1 Ви завжди зможете пересуватися по ідеальному маршруту!

Під час виконання орних робіт на полях, що не мають розбивок по коліям, у порядку денному завжди виникають
зони перекриття, що несуть за собою значні витрати: у середньому це означає 7 % зайвого висипання штучних
добрив, пестицидів, затрат на транспортні засоби та оплату праці.
Відсьогодні за допомогою GPS-курсовказівника LD-Agro - Mg Navigátor V1 усе це можливо уникнути! Кінець значним перекриттям зон між рядами! Кінець надмірному накладанню штучних добрив або пестицидів!

У пакеті:

LD-Agro MgNavigátor V1 / GPS приймач LD-Agro GeoX1 / стабільний автотримач / кабель живлення 12 V / посібник
з експлуатації / кабель синхронізації USB / ПЗ GPS-курсовказівника Mg Navigátor V1/ подарунок: картографічне
ПЗ LD-Agro (можливо завантажити).
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• Внесення штучних добрив без перекрит•

Переваги приладу Mg Navigátor V1:

Відповідне виконання роботи в умовах туману, темряви або навіть пилової бурі. У значній мірі знімає навантаження з водія транспортного засобу, завдяки чому перекриття та пропуски на робочій ділянці зводяться до
мінімуму. Використання пристрою надзвичайно просте і на основі посібника з експлуатації дуже швидко засвоюється. Пристрій може бути встановлений або перемонтований у іншу машину буквально за 5 хвилин.
За допомогою GPS-курсовказівника можливо рухатися, зосереджуючись на прямі або контурні базові лінії, цим
самим зони перекриття та пропуски зводити до мінімуму. Використання GPS-курсовказівника може понизити
витрати на транспортні засоби і скоротити час Вашої роботи! Виконуйте більше роботи за менший обсяг часу!

Доступна економія:

А+кут
напрямку

•
•

Контурні паралельні криві лінії

Прямі лінії А-Б з виділенням
контуру ділянки

•

тя ~ 5 % зниження кількості добрива
Немає неопрацьованих штучним добривом територій ~ 0,3% надбавка урожаю
Внесення пестицидів без перекриття 5 %
зменшення кількості хімікатів
Немає необроблених, порослих бур’яном ділянок ~ 0,3 % надбавка урожаю
Витрата палива ~ 5% економія

Переваги приладу Mg Navigátor V2:

Використовуйте прилад Mg Navigátor V2 для уникнення перекриття та пропусків під час розпорошення штучного добрива! Працюйте точно і у складних умовах видимості: туман, темрява або навіть пилова буря! Прилад Mg
Navigátor V2 здатний заздалегідь давати сигнал про межі робочої ділянки або перешкоди на полі.

Відображення виділених ділянок (MRC):

Вже тепер Ви можете розпочати вести точне землеробство, використовуючи функцію відображення виділених
ділянок! Порослих бур’яном рядів на Вашому полі більше не буде і не буде подвійної обробки, пропусків на
робочих ділянках. Розпорошування матеріалів буде тільки там, де це є необхідним!

У пакеті:

LD-Agro MgNavigátor V2 / GPS приймач LD-Agro GeoX4 / елемент стабільної фіксації до приладової панелі / кабель живлення 12 V / посібник з експлуатації / ПЗ GPS-курсовказівника Mg Navigátor V2/ подарунок: картографічне ПЗ LD-Agro MAP (можливо завантажити).

www.ldagro.com
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Високоефективні GPS-курсовказівники з можливістю поповнення

Високоефективні GPS-курсовказівники з можливістю поповнення

LD-Agro - LineGuide 800

LD-Agro - LineGuide 1000

Універсальний пристрій 8” з можливістю широкомасштабного поповнення.
Вже сьогодні Ви зможете розпочати процес економічного землегосподарства!

Перший LD-Agro IP Термінал з величезним сенсорним екраном!
Завдяки приймачу GeoStar це наш найточніший GPS-курсовказівник!

20 см сенсорний екран, з дозволом 800х480!

Вимірювання площі, продовження припиненої роботи,
відображення швидкості, підрахунок числа гектарів,
пропущеної території та площі перекриття
Точність міжряддя GeoStar 0-18 cm* / GeoX4 0-25 cm.
RMS 95%
GNSS

10 Hz GPS

GPS, GLONASS, Galileo ready, з встановленням HDOP

GNSS

EGNOS, WAAS, MSAS
Графічний дисплей 2D/3D
1

2

3

4

5

Відображення виділених ділянок: під час розпорошення, розприскування штучного добрива та посіву

1

Попередня сигналізація перешкод та меж робочої
ділянки

2

3

4

Зберігання робочих даних та робочих звітів на пристрої
Поповнення: універсальне автоматичне рульове управління, автопілот гідравлічного керування
GPS приймач з вибором системи на частоті 4 Гц або 10
Гц, відображає число супутників!
Масивна та стабільна фіксація на приладовій панелі
Earth

Дані про вид робочої ділянки, про виконану роботу, про
пропуски / перекриття можливо переглянути і на ПК

Переваги приладу LineGuide 800:

Прилад має дисплей розміром 8”, що забезпечує відмінне переглядання для кожного. Поряд з класичними
функціями GPS-курсовказівника виконує усе, що необхідно: вимірювання площі, відображення виділених
ділянок, можливий вибір на екрані «Світлодіодна стрічка» або «стрілка та відстань», позначення перешкод,
довільний режим показання курсового напряму, попереднє попередження про перешкоди та межі робочої
ділянки, підрахунок числа гектарів, узагальнення пропущеної території та площі перекриття.

Доступна економія:
• Внесення штучних добрив без перекриття ~ 7 % зниження
кількості добрива
• Немає неопрацьованих штучним добривом територій ~
0,6% надбавка урожаю
• Внесення пестициців без перекриття ~ 7 % зменшення
кількості хімікатів
• Немає необроблених, порослих бур’яном ділянок ~ 0,6 %
надбавка урожаю
• Витрата палива ~ 7% економія

Line Guide – що відрізняє Вас від інших!

Високоякісний професійний продукт, з більш тривалим терміном роботи! Завдяки більш
сильному процесору та пам’яті він спроможній для більш скорішого зміщення дисплею, що допомагає кращому веденню ліній і під час поворотів. Має функцію
поповнення, як напр. точки РТК з приймачем GPS, універсальне автоматичне
рульове управління, гідравлічний автопілот. На великому 8-ми дюймовому
екрані прилад показує навіть і пропущені та перекриті робочі ділянки.

У пакеті:

LD-Agro LineGuide 800 / GPS приймач LD-Agro / елемент стабільної фіксації до
приладової панелі / кабель живлення 12 V / посібник з експлуатації / ПЗ GPS-курсовказівника LineGuide 800 / подарунок: картографічне ПЗ LD-Agro MAP (можливо
завантажити).
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Earth
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Величезний по діагоналі сенсорний екран розміром
9,7” / 24,64 см
Вимірювання площі, продовження припиненої роботи,
відображення швидкості, підрахунок числа гектарів,
пропущеної території та площі перекриття
Точність міжряддя 0-18 cm*. RMS 95%
10-разове підраховування позиції щосекунди
GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP
EGNOS, WAAS, MSAS
Графічний сенсорний екран 2D/3D
Відображення виділених ділянок: під час розпорошення,
розприскування штучного добрива та посіву
Попередня сигналізація перешкод та меж робочої ділянки
Зберігання робочих даних та робочих звітів на пристрої
Поповнення: універсальне автоматичне рульове
управління, автопілот гідравлічного керування
GPS приймач з вибором системи на частоті 4 Гц або 10
Гц, відображає число супутників!
Масивний консоль кріплення FIX RAM
Дані про вид робочої ділянки, про виконану роботу, про
пропуски / перекриття можливо переглянути і на ПК

Line Guide – що відрізняє Вас від інших!

Варіанти водіння:
Довільно

А+кут
напрямку

Прямі
лінії А-Б

Контурні паралельні криві лінії

Прямі лінії А-Б з виділенням контуру ділянки

Line Guide 1000 – це високоякісний професійний пристрій з вологостійким та пилонепроникним корпусом.
Для нього характерний очищений дизайн та рішення індивідуальної інновації. Завдяки величезному 9,7
дюймовому екрану ми пропонуємо тим, які бажають
чітко бачити картографічні дані і внаслідок вібрації під
час роботи потребують використання більш великих
кнопок. Внаслідок великому сенсорному дисплею є
можливість виконати на ньому подальші можливості
поповнення, як напр. паралельно можливо розмістити
і додаткові функції автопілота.

Переваги приладу LineGuide 1000:

Прилад має величезний сенсорний дисплей 10”, на якому чітко видно усі необхідні функції. Завдяки GeoStar, специфічній сільськогосподарській навігаційній супутниковій системі GLONASS, через приймач GPS Ви можете стабільно працювати навіть і при жорстких умовах (поблизу радіолокаційних станцій аеропортів, біля високочастотних ліній передачі, на горбистій території, лісових ділянках)! Line Guide 1000 відрізняється від інших приладів не
тільки своїм величезним сенсорним екраном, а і своїм найпотужнішим процесором та найбільшою внутрішньою
пам’яттю, що дає можливість на надзвичайно швидке реагування та миттєве виконання роботи!

У пакеті:

LD-Agro LineGuide 1000 / GPS приймач LD-Agro GeoStar / Масивний консоль кріплення ExtremeFIX / кабель живлення 12 V / посібник з експлуатації / ПЗ GPS-курсовказівника LineGuide 1000 / подарунок: картографічне ПЗ LDAgro MAP (можливо завантажити)

www.ldagro.com
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Автоматичне підрулювання, автопілот

Господарюйте віднині набагато рентабельніше
LD-Agro UniDrive, SteerReady Drive, Hydraulic Drive

ü
ü
ü
ü
ü
ü

Виконання роботи без пропусків та перекриття
Економія штучного добрива, пестицидів та насіння
Незмінна якість праці навіть і наприкінці
12 годинної робочої зміни
Робота стає набагато зручнішою
За коротший час виконується
більша кількість роботи
Нижчі витрати на
автотранспорт, менше
використання дизельного палива

Незалежний від типу та марки:
Будь-яка система LD-Argo може бути монтована на будь-який транспортний засіб сільгосптехніки, навіть у тому разі,
якщо парк транспортних засобів не тотожній! У наявності 700 різних спеціальних та інших загальних монтажних
комплектів! Незважаючи на те, чи це трактор, самохідний обприскувач, комбайн, практично для кожного засобу
маємо індивідуальні специфічні варіанти оснащення!

Можливий вибір точності ±2 см або 0-20 см:
Свобода вибору! Якщо Вам достатня точність 0-20 см, то ідеальним вибором є
прилади LD-Agro GeoD10 та GeoStar GPS. Авжеж якщо пізніше Ви бажаєте використовувати абонентні послуги супутникової поправки, сигнали провайдера
RTK або власної базової станції з точністю ±2 см, то ми рекомендуємо вибір
приймачів GeoD20 та AtlasLink з можливістю поступового поповнення!

„

- гарантія надійного сигналу GPS!”

Повні конверсійні комплекти:
Практично для кожної системи LD-Argo у розпорядженні повні конверсійні
комплекти для підготовки подальших машин. У разі перемонтування універсальної автоматики керування UniDrive в іншу машину необхідно переставити
пристрій управління ECU, мотор UniDrive та приймач GPS, але у разі засобів з
гідравлічною системою рульового управління, якщо і той має конверсійний
комплект, достатньо переставити тільки блок ECU та приймач GPS.
GPS антена

Компенсація кута нахилу LD-Agro
Нахил

Вбудований компас, гіроскоп та акселерометр унікальним на ринку способом коректує
кут нахилу (нахил, розкачку, боковий крен) і цим покращує точність роботи.

+

Позиція з компенсацією
нахилу

Позиція без
компенсації нахилу

Датчик кута відхилення колеса LD-Agro
Для покращення точності, унікальним на ринку способом до системи UniDrive є можливість замовити датчик кута відхилення колеса, який на будь-якому ландшафті може
точно вимірювати кут установки керованих коліс
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Автоматичне підрулювання, автопілот

LD-Agro Robotpilóta - hidraulikus kormányzás

Переваги системи автоматичного керування

Система автоматичного керування LD-Argo із кожного тракториста витягне якомога більше! Таким чином, завдяки точності системи до ±2 см із будь-кого зробить найкращого тракториста у господарстві! Незалежно від того, який час дня,
які умови видимості, пряма траса або з поворотами, точне та економічне виконання роботи гарантоване цілодобово!
Виконання роботи для оператора трактору стає набагато зручнішим та більш пунктуальним, внаслідок чого свою увагу може привертати на керування інших засобів або ж на прийняття більш важливих рішень! Завдяки автоматичному
керуванню лінії опрацювання можливо ідеально прийняти один до одного якраз для того, щоб під час подальших
робочих операцій не виникало зайвого перекриття / пропусків!
Завдяки системі автоматичного керування робота може бути ідеально виконаною навіть у темряві та при поганих умовах видимості! Ця система не тільки покращує ефективність роботи та понижує відчуття втоми, амортизацію приладів,
але і після 12 годинної втомленої праці гарантує, що і останній ряд буде таким самим точним до ±2 см, як і перший!

UniDrive
• Універсальна система автоматики електричного керування,
яка може бути монтована практично на будь-який тип транспортного засобу
• Можливість простої перестановки на інший транспортний
засіб
• Монтується без заміни рульового колеса
• Використовується система анти-дріфту
• Може доповнюватися датчиком кута відхилення колеса

SteerReady Drive
• Для силових машин з підготовленою системою
автоматичного керування
• У більшості випадків ціна більш економічна, аніж заводське
рішення такого ж параметру
• Завдяки швидкій реакції можливо використовувати і при таких гірських умовах та робочих операціях, під час яких силова
машина може посковзнутися

Hydraulics Drive
• Додаткове монтування гідравлічного регулюючого клапана
• Більш як 700 різних спеціальних монтажних комплектів
• Завдяки гідравлічному рульовому управлінню забезпечується найточніше та набільш безпосереднє рішення керування
навіть на ускладненій рельєфній місцевості

www.ldagro.com
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Системи LD-Agro та їх монтування
GPS приймач LD-Agro GeoD10 / GeoStar
LD-Agro LineGuide 800/1000
• Сенсорний екран діаметром 8/10 дюйм
• Допустима точність ±2 см
• Серія LineGuide з довільною можливістю поповнення

• Точність 0-20 см
• L1 GPS приймач, однофазний
• EGNOS / EGNOS, GLONASS

LD-Agro GeoD20 / AtlasLink
• Доступна точність ±2 см
• L1/L2 GPS приймач, двофазний
• Omnistar HP та XP / Atlas

LD-Agro UniDrive
Універсальна система автоматичного керування, яка
може бути монтована або
перемонтована майже на
кожен вид транспортного засобу. Монтується без
заміни рульового колеса,
використовується система
анти-дріфту.

Модель GSM LD-Argo DualSIM
У залежності від покриття телефонних послуг провайдером у кожній країні по різному. Якщо сигнали NTRIP
RTK ми отримуємо через мережу GSM, то покриття відіграє визначну роль у процесі точного виконання роботи. Тому у деяких країнах рекомендовано використовувати модем DualSIM з використанням двох SIM-карток
з абонементом двох провайдерів послуг GSM.

Регулюючий клапан

Модем LD-Argo GSM

Гідравлічний регулюючий
клапан отримує чіткі команди у вигляді електричних сигналів від
центрального блоку
LD-Argo ECU, які для
утримання на ряду
викорис товують
заводську систему
рульового керування
транспортного засобу.

Між провайдером сигналу RTK та транспортного
засобу, що рухається, повинен бути встановлений
контакт. Передача сигналів виконується через мережу GSM, а сигнали поправки потрапляють до приймача щосекунди. У кожен приймальний блок потребується
одна SIM-картка з передплатою послуг
отримання даних.

Центральний електричний блок
управління LD-Argo ECU
Забезпечує точне опрацювання сигналів GPS. Вмонтований
компас, гіроскоп та акселерометр унікальним на ринку методом, завдяки інерційним датчикам з дев’ятьма осями, корегує кут нахилу. Програмування та технічне
обслуговування ECU може виконуватися
через систему Wi-Fi. Проста установка та
експлуатація забезпечується завдяки автоматичній настройці та калібруванню.

Датчик кута відхилення
колеса LD-Argo
Датчик кута відхилення колеса LD-Argo
на будь-якому ландшафті може точно вимірювати кут установки керованих коліс.
Дані вимірювання подаються для опрацювання до центрального процесора ECU.

Ніжна педаль LD-Argo

Технологія LD-Argo RTK Float
Під час отримання сигналів, як наприклад від постачальника послуг надземної мережі RTK або від власної базової системи, може бути призупинення подачі сигналів! Причиною цього може бути наприклад, що на даній
робочій ділянці покриття сигналів GSM не відповідне. Це призупинення сигналів, під час постійного рухання
силової машини, як правило триває від 30 секунд до одної хвилини. Технологія LD-Agro RTK Float означає, що
під час призупинення подачі сигналу RTK, система керування
еде н н я
й к урс в
Погани
переходить у режим RTK Float і таким чином оператор машини протягом ще 2-3 хвилин має можливість працювати з приКурсоведення за сигналом RTK
Знову є сигнал RTK
Повернення до
близно тою самою точністю! Як тільки система отримує сигнал
вихідного курсу
поправності, вона відразу автоматично переходить у режим
Завдяки користуванню технологією LD-Agro RTK
роботи RTK!
Float можливо уникнути призупинення сигналу RTK.
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CНіжна педаль LD-Argo полегшує роботу оператора. З її
використанням для активізації автоматичного керування під час поворотів не потрібно торкатися дисплею.

Базова станція GeoAce RTK
•
•
•
•
•
•

Для обслуговування будь-якої кількості машин
Режим роботи через систему NTRIP, на відстані 30-40 км та з точністю 4-5 см
Не потрібно виносити на орне поле, станцію достатньо встановити на базі
Передача сигналу RTK у напрямку трактора, що рухається, через систему GSM
Ідеальна для використання під час посіву, культивації ґрунту міжряддя
Доступна точність ±2 см

www.ldagro.com
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GPS приймачі та аксесуари

Термінал ISOBUS

LD-Agro GeoX4

Камера заднього виду

Тип приймача: L1, одночастотний
Супутниковий сигнал: GPS, GLONASS
Поправки: EGNOS
Кількість каналів: 32 шт.
Частота: 4 Гц
Точність міжряддя: 0-25 см.
Точність сигналу GPS:
●●●○○○
Пунктуальність повторення: 0-2 м Стабільність сигналу GPS: ●●●○○○

Для моніторингу мертвого простору позаду
трактора, щоб уникнути нещасних випадків.
GPS-курсовказівники LD-Argo можуть бути доповнені навіть двома камерами. Наприклад, щоб
спостерігати за роботою
машини та потоком продукту, не потрібно зупинятися,
процес роботи може іти безперебійно!

LD-Agro GeoD10
Тип приймача: L1, одночастотний
Супутниковий сигнал: GPS
Поправки: EGNOS, e-Dif
Кількість каналів: 12 GPS + 3 BAS
Частота: 10 Гц, можна розширити
до 20 Гц!
Точність міжряддя: 0-20 см.
Пунктуальність повторення: 0-2 м

Термінал ISOBUS за доступною ціною, для управління будь-якою робочою
машиною з блоком ISOBUS!

ü
ü
ü
ü
ü

придатний для управління машин з блоком ISOBUS від 190 виробників
Простий режим для будь-якого тракториста
Ідеальний вибір, якщо ви купуєте робочу машину з ISOBUS
Єдиний термінал для усіх робочих машин з ISOBUS
Немає потреб калібрування підключених робочих машин

Ніжна педаль LD-Agro

Точність сигналу GPS:
●●●●○○
Стабільність сигналу GPS: ●●●●○○

LD-Agro GeoStar
Тип приймача: L1, одночастотний
Супутниковий сигнал: GPS, GLONASS
Поправки: EGNOS, GLIDE
Кількість каналів: 12 GPS,
GLONASS + 2 BAS
Частота: 10 Гц!
Точність міжряддя: 0-18 см.
Точність сигналу GPS:
●●●●○○
Пунктуальність повторення: 60 м Стабільність сигналу GPS: ●●●●●○

LD-Agro GeoD20
Тип приймача: L1, одночастотний
Супутниковий сигнал: GPS, GLONASS,
Galileo
Поправки: EGNOS, Omnistar, RTK
Кількість каналів: 114 шт. (GPS, GLONASS, 3 BAS, 1 L-Band)
Частота: 10 Гц, можна розширити до 20 Гц!
Точність міжряддя та пунктуальність повторення:
0-18 см / 0-60 см (GPS, GLONASS, EGNOS)
±5 см (Omnistar XP/HP)
Точність сигналу GPS:
●●●●●●
±2 cм (RTK, NTRIP)
Стабільність сигналу GPS: ●●●●●●

LD-Agro AtlasLink
Тип приймача: L1, L2 RTK, L-Band
Супутниковий сигнал: GPS, GLONASS
Поправки: EGNOS, AtlasTM, RTK
Кількість каналів: 372 шт.
Частота: 10 Гц, можна розширити до 20 Гц!
Точність міжряддя та пунктуальність повторення:
0-15 см / 60 см (GPS, GLONASS, EGNOS)
±4 см (AtlasTM)
Точність сигналу GPS:
●●●●●●
±2 cм (RTK, NTRIP)
Стабільність сигналу GPS: ●●●●●●
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Термінал LD-Agro ISOBUS 840

Ніжна педаль, яку можливо замовити для автоматичної системи керування, в значній мірі
полегшує роботу оператора.
З її використанням для активізації автоматичного
керування під час поворотів не потрібно торкатися дисплею.

LD-Agro UniDrive Transfer Kit
Забезпечує простий варіант переобладнання
на іншу машину. Електродвигун UniDrive може
бути переобладнаний за допомогою декількох простих операцій: використовуючи набір
Tranfer Kit, специфічні для транспортного засобу елементи кріплення та
2
1
відповідні кабелі можуть
бути надійно фіксовані
і на інших машинах.

Козирок від сонця LD-Argo
Забезпечує чудову видимість дисплею GPS-курсовказівника LD-Argo навіть
при яскравому сонячному
світлі. Затінює екран і збоку,
і зверху, він доступний також і для сільськогосподарських приладів GPS з дисплеєм розміром у 7 або 8 дюймів.

Консоль Mg Navigátor V2,
LineGuide RAM
GPS-курсовказівник можливо надійно
закріпити на скляній поверхні у кабіні трактора! Завдяки двом шариковим точкам є можливість
вільного встановлення ідеального кута видимості

Різні трактори, робочі засоби можуть
підключатися завдяки єдиному стандарту ISOBUS, через 9-ти контактний роз’єм!
ISOBUS – це незалежний від виробника прилад для комунікації між робочою
машиною та трактором:
На трактор достатньо розмістити один термінал ISOBUS, до якого можливо підключити навіть декілька робочих машин. Немає більше потреб в окремих терміналах для підключених до трактора робочих машин, оскільки цей універсальний прилад таким чином управляє робочою машиною, нібито вона була підключена до власного монітору. Коли
ми підключаємо робочу машину до трактору з блоком ISOBUS, то його власний інтерфейс автоматично «завантажується» на термінал LD-Agro ISOBUS 840, який вже містить
усі дані даної робочої машини. Значить, робоча машина не має окремого монітору,
оскільки для виконання усіх функцій робочої машини достатній єдиний термінал.

Переваги приладу:
Термінал ISOBUS, який підтримує усі функціональні можливості системи ISOBUS. Екран діаметром 8.4 дюйми має
високу яскравість, добре видний і в сонячну погоду, уся поверхня екрану має сенсорну технологію. Стійкий до
змін погоди корпус пристрою призначений для роботи, він працює при розширеному діапазоні робочої температури, вологостійкий, пилонепроникний.

Ваш трактор без блоку ISOBUS? – додатково можемо його вмонтувати у будь-який
трактор!
Завдяки так званому комплекту Retrofit ISOBUS, будь-який трактор можна перетворити у придатний
для приймання ISOBUS засіб, після чого усі робочі машини з системою ISOBUS можна легко підключити до трактора-тягача! Деталі системи: LD-Agro T-ECU App, задня штепсельна коробка
ISOBUS, роз’єм inCAB, 6-ти метровий кабель для акумулятора. Опція: доповнення GPS, GSM.

Аксесуари:
Термінал LD-Agro ISOBUS 840, кабель живлення 2 м, монтажний затискач, ПЗ: UT Version3 (візуалізація ISOBUS,
управління машиною, блок управління AUX); TC Version3 (реєстрація даних, менеджмент завдань) Опція: TC-GEO
(регулятор кількості на базі карти посіву). TC-SC (секціонування на базі ISOBUS), TC-Guide (GPS-курсовказівник),
TC-Steer (система автоматичного керування).

Термінал LD-Agro ISOBUS 840 – незалежний від типу та моделі пристрій!

www.ldagro.com

13

Супутникові сигнали та доступні сигнали поправки
Ви бажаєте зробити обґрунтований вибір? Довідайтесь про
можливості із надійних джерел!

Порівняння GPS-курсовказівників
Mg Navigator V1 Mg Navigator V2
GeoX1 GPS
GeoX4 GPS

LineGuide 800
GeoX4 GPS

LineGuide 1000
GeoStar GPS

Доступні функції / пристрої

Точність міжряддя та пунктуального повернення
Точність міжряддя означає, наскільки точно трактор може розвернутися до наступного ряду, а пунктуальність
повернення – це точність повторності, наприклад, якщо через 2 години або навіть один рік потрібно повернутися
до того ж самого ряду. Точність повинна братися до уваги не тільки на основі даних, сповіщених провайдером,
оскільки визначну роль відіграють також і тип GPS приймача та вид системи автоматичного підрулювання.

„LD-Agro - гарантія надійного сигналу GPS!”
Точність міжряддя та
пунктуального повернення

GPS, GLONASS
Американська та російська супутникова система; використання послуг безкоштовно. Усі GPS приймачі LD-Argo приймають сигнали від супутників GPS, а деякі готові приймати сигнали і від супутників GLONASS, перевагою чого є те, що
на базі більшої кількості сигналів від супутників припускається більша імовірність точності визначення координат.

Міжряддя

0-50 cm
Повернення

0-3 m

EGNOS
Над Європою безкоштовно доступні послуги корекційних сигналів DGPS. Для їх
прийому потребується приймач GPS з діапазоном частоти L1, який безперебійно готовий приймати сигнали поправки, що надходять від супутника. Усі приймачі GPS LD-Argo придатні приймати та опрацьовувати ці сигнали поправки.

Міжряддя

0-30 cm
Повернення

0-2 m

Omnistar XP/HP, AtlasLink
Це послуги супутникових сигналів поправки DGPS. Річна плата для одної машини ~ 1000 EUR, для прийому сигналів потребується двочастотний приймач GPS.
Рекомендується і при використанні робіт посіву, культивації ґрунту та інших сільськогосподарських роботах. Рекомендується використати у таких країнах, де не
доступні послуги локальної системи RTK, або де внаслідок розкиданих робочих
ділянок, великих господарських територій за альтернативу може бути прийнято
створення декількох базових станцій RTK.

Міжряддя

0-10 cm
Повернення

0-10 cm

Забезпечення NTRIP / RTK
Для отримання сигналів поправки у реальному часі потребується двочастотний приймач GPS. Прийом сигналів поправки, як форма абонентських послуг,
проходить через провайдера NTRIP по системі GPS. У разі використання 2-3 машин це є ідеальним вибором! Річна плата за машину ~ 1.000 EUR.

Міжряддя

± 2 cm

Повернення

± 2 cm

Власна базова станція / RTK
Це найкраще рішення, якщо Ви бажаєте забезпечити сигнал поправки RTK ±2
для декількох сільськогосподарських машин або навіть для машин сусіднього господарства. У разі використання власної базової станції немає витрат на
річну підписку послуг на суму ~ 1.000 EUR за машину. Прийом сигналів може
виконуватися по радіочастоті або через мережу GSM.
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Міжряддя

± 2 cm

Повернення

± 2 cm

Точність міжряддя
0-30cm / 67%
0-25cm / 95%
0-25cm / 95%
Частота відновлення сигналів
1Hz
4Hz
4Hz
Розмір екрану
7" ~ 18 cm
7" ~ 18 cm
8" ~ 20 cm
x
x
x
Сенсорний екран
x
x
x
GPS
x
x
x
EGNOS
x
x
x
GLONASS
o
o
Вибір приймача GPS за додаткову плату
x
x
x
Паралельне водіння
Вимірювання земельної площі, підрахунок
x
x
x
числа гектарів
x
Підрахунок необробленої робочої території
Статистичні дані пропущеної та перекритої
x
території
Зберігання робочих даних та робочих звітів
x
x
x
на пристрої
x
Прийом даних IsoXLM
Можливість завантаження даних на флешx
x
x
картку SD/USB
x
x
x
Графічний дисплей 2D/3D
x
x
x
ПЗ LD-Argo MAP
MSC – Мануальне відображення виділених
x
x
ділянок
MRC – Мануальна система локального
o
дозування
ASC – Автоматичне відображення виділених
o
ділянок
o (2 штук)
o (1 штук)
Камера заднього виду
Система автоматичного керування
LD-Argo UniDrive – автоматичне рульове
o
управління
o
LD-Argo SteerReady Drive – автопілот
o
LD-Argo Hídraulic Drive - автопілот
GPS приймачі та корекційні послуги для автоматичного рульового управління
o
Приймач GPS LD-Argo GeoD10
o
Приймач GPS LD-Argo GeoStar
o
Приймач GPS LD-Argo AtlasLink
o
Приймач GPS LD-Argo GeoD20
o
Базова станція Leica RTK
o*
Корекційне поповнення Omnistar XP/HP
o*
Корекційне
o*
поповнення RTK
o
Модем GSM LD-Argo для RTK
o
Модем DualSIM LD-Argo для RTK

0-18cm / 95%
10Hz
9,7" ~ 24,64 cm
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
o
o
o (3 штук)
o
o
o
o
x
o
o
o
o*
o*
o*
o
o

x = Стандартний компонент - = не доступно o = опціонально * = із заміною GPS приймача

www.ldagro.com
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Інформація про компанію
Компанія LD-Agro Technologies Ltd. займається виробництвом та розробкою сільськогосподарських електронних вимірювальних приладів. LD-Agro – це зареєстрована, захищена авторськими правами, торгова
марка, яка цим гарантує надійний рівень якості! Продукція на основі GPS виробляється з 2010 року під
брендом LD-Argo, її реалізація проходить, в основному, по всій території Європи через логістичний центр
Угорщини.
Наші унікальні продукти GPS на ринку збуту розподіляються на три основні категорії. Прилади GPS для
вимірювання площі, GPS-курсовказівники, системи автопілотів та кермової автоматики, що забезпечують
процес автоматичного підрулювання.
Цей високоякісний рівень своєрідний не тільки для продукції власної розробки, що реалізується під торговою маркою LD-Argo, він відноситься і до послуг сервізу та підтримки, якраз тому, що виробництво виконується в Угорщині.
Асортимент нашої продукції був розроблений таким чином, щоб він максимально відповідав для господарств з загальною територією від декількох сотень до декількох тисяч гектарів землі; ми пропонуємо такі
засоби, які можуть покращити якість та економічність господарювання. Введення сучасної технології за
короткий період часу призводить не тільки до підвищення якості виробництва, але й у значній мірі покращує і результати господарської діяльності, оскільки створює можливість для уникнення зайвих витрат
матеріалів, покращує організацію роботи та підготовку економічних рішень на базі систематизованої професійної інформації.

Ваш дистриб’ютор:

* Точність GPS приймачів залежить, частково, від того, скільки супутників вони бачать у даний момент часу, чи приймають вони сигнал
поправлення, а також від можливої поблизу наявності факторів перешкод з можливим ефектом затінення! Ми не несемо відповідальність
за точність обладнаних сигналом GPS приладів. Постійна доступність сигналів поправки DGPS, кількість доступних супутників та їх
точність залежить від незалежних від нас факторів, що знаходяться поза нашим контролем!
LD-Argo Technologies не несе відповідальність за можливі типографічні помилки та описки у каталозі. Форма, розмір, колір та інші
параметри приладів в дійсності можуть відрізнятися від зображених у каталозі приладів! За типографічні помилки та описки у каталозі,
ми відповідальність не несемо!

LD-Agro Technologies

www.ldagro.com

