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Rozwiązania dla rolnictwa, na których możesz 
polegać i dzięki którym możesz zyskać 
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CONNECTED FARM  

Rolnicy i doradcy, którzy korzystają z Connected Farm™ 
Trimble mogą w czasie rzeczywistym monitorować informacje 
ze swojego biura, smartfonu lub tabletu. Dostęp do danych 
gospodarstwa we właściwym czasie może poprawić proces 
podejmowania decyzji dotyczących dozowania środków, 
wykorzystania floty i wody. Zalety łączenia precyzji prowadzenia 
gospodarstwa i Connected Farm wykraczają znacznie poza 
zwiększenie efektywności, bezpieczeństwa i zyskowności 
operacji rolnych. Zmniejszenie zużycia paliwa, wody, 
chemikaliów i innych środków oznacza większą produkcję 
żywności na mniejszym obszarze przy mniejszym nakładzie 
środków i zmniejszonym wpływie na środowisko. 

PRODUKTY TRIMBLE DLA 
ROLNICTWA

Trimble Agriculture, stawia czoła wyzwaniom na każdym 
etapie produkcji rolnej i przekształca proces uprawy dzięki 
rozwiązaniom, na których możesz polegać i dzięki którym 
możesz zyskać. Nasze rozwiązania obejmują wszystkie 
obszary produkcji rolnej, przez cały rok bez względu na rodzaj 
ukształtowania terenu lub wielkość gospodarstwa. Nasza 
zasada uniwersalności umożliwi Wam zastosowanie naszych 
rozwiązań w Waszym sprzęcie, niezależnie od tego, jaka firma 
jest jego producentem. Od przygotowania ziemi po zbieranie 
plonów, rozwiązania Trimble pomagają zmaksymalizować 
Waszą wydajność i zmniejszyć koszty prowadzenia działalności.

JAK TRIMBLE PRZEKSZTAŁCA PRACĘ W ROLNICTWIE

Zmniejszenie dawki przy użyciu 
gotowych map ze zmienną dawką  za 
pomocą systemu Trimble® Field-IQ™

Oszczędność dawki przy 
użyciu rozwiązań Trimble do 
nawigacji

Zmniejszenie zużycia wody 
dzięki rozwiązaniom Trimble do 
zarządzania gospodarką wodną

* Wyniki będą różne w zależności od plonów, lokalizacji i praktyk wdrożenia.
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 ► Zbieraj dane z szerokiej gamy precyzyjnych 
urządzeń rolniczych 

 ► Zyskuj dostęp do danych swojego gospodarstwa z dowolnego 
miejsca, w dowolnym czasie przy użyciu swojego komputera, 
smartfonu lub tabletu.

 ► Współdziel informacje z pracownikami lub zaufanymi 
doradcami, aby wspomóc proces podejmowania decyzji

 ► Idealne dla gospodarstwa każdej wielkości, typu produkcji i 
marek urządzeń 

ZBIERAJ, UDOSTĘPNIAJ I ZARZĄDZAJ INFORMACJAMI

Connected Farm™ oferuje oprogramowanie komputerowe i rozwiązania sieciowe kompatybilne ze wszystkimi markami urządzeń 
i większością formatów danych, abyś mógł podejmować lepsze decyzje na podstawie danych ze swojego gospodarstwa. 
Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę www.connectedfarm.com.

ZBIERAJ

Zbieraj dane ze swoich 
wyświetlaczy i paneli 

nawigacyjnych w kabinach 
maszyn, tabletów 

i smartfonów 

UDOSTĘPNIAJ

Przesyłaj dane między 
terenem i biurem 

i udostępniaj je zaufanym 
doradcom. 

ZARZĄDZAJ

Wykorzystuj swoje dane 
do analizy produktywności 
i podejmuj lepsze decyzje 

dotyczące zarządzania 
gospodarstwem 

CHROŃ

Twoje dane są chronione 
i należą do Ciebie 

Connected Farm
ROZWIĄZANIA
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UDOSTĘPNIAJ DANE SWOJEGO 
GOSPODARSTWA

Dane można udostępniać zaufanym doradcom, aby 
zoptymalizować proces tworzenia gotowych 
 map ze zróżnicowanymi dawkami 

DOSTĘP DO DANYCH Z 
DOWOLNEGO MIEJSCA, W 
DOWOLNYM CZASIE

Wszystkie ważne informacje takie jak, prognozy pogody, 
zadania polowe, rozmieszczenie floty itd. znajdziesz w jednym 
miejscu za pomocą komputera, tabletu lub 
smartfonu podłączonego do Internetu. 

KONTROLUJ RENTOWNOŚĆ 
SWOJEGO GOSPODARSTWA

Przeglądaj zyski i straty dla każdego pola i szybko decyduj, 
które obszary gospodarstwa są najbardziej rentowne. System 
synchronizuje się z rozwiązaniami Farm Works Software® 
umożliwiając zagłębienie się w Twoje dane finansowe i raporty 
z komputera. 

PRZEGLĄDAJ POZYCJE 
I STATUS FLOTY

Przeglądaj w czasie rzeczywistym rozmieszczenie Twoich 
pojazdów, sprawdzaj, motogodziny i status bieżącej pracy, np. 
w drodze, praca, postój. Zyskaj dostęp w czasie rzeczywistym 
do zużycia paliwa, napięcia akumulatorów, ciśnienia oleju i 
innych cennych danych diagnostycznych silnika, aby zapobiec 
kosztownym naprawom. 

ZARZĄDZAJ PRECYZYJNYMI 
MAPAMI ROLNICZYMI 
I REJESTRAMI POLOWYMI

Importuj precyzyjne dane z całej gamy obsługiwanych platform 
używając nośnika USB lub połączenia bezprzewodowego 
i wykorzystuj je  analizy plonów, sadzenia i siewów, oprysków lub 
innych prac rolnych. Prace polowe mogą być także rejestrowane 
ręcznie na komputerze PC lub zapisywane przez aplikację 
Connected Farm™ na dowolnym smartfonie lub tablecie.

ZARZĄDZANIE DANYMI DLA ROLNIKA

D
ORADCA Agronom

D
ORADCA Agronom

D
ORADCA Agronom

ROLNIK
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ZARZĄDZANIE DANYMI PRZEZ ROLNIKA

OBRAZOWANIE PROCESU

Importuj i przetwarzaj mapy glebowe, plonowe z obrazami z 
bezzałogowych statków powietrznych (UAV) do tworzenia map 
kondycji uprawy oraz jej analizy.

SYNCHRONIZACJA DANYCH 
GOSPODARSTWA POMIĘDZY 
KOMPUTEREM PC I SIECIĄ

Przesyłaj zasoby, mapy i inne cenne informacje pomiędzy 
rozwiązaniami oprogramowania Farm Works Software® 
i platformą sieciową Connected Farm. Umożliwia to lokalny 
zapis danych na Twoim komputerze PC, a także wykorzystanie 
Internetu do przeglądania danych z dowolnego miejsca  
na świecie.

APLIKACJE CONNECTED FARM

APLIKACJA ZBIERANIA 
INFORMACJI 
PRZESTRZENNYCH 
CONNECTED FARM
Mapuj granice pól, oznaczaj lokalizację flag 
i wprowadzaj zebrane informacje

APLIKACJA POLOWA 
CONNECTED FARM
Wprowadzaj szczegółowe dane 
dotyczące prac na każdym polu 
np. zapisy przygotowania gleby, 
sadzenia i siewu, opryskiwania i 
zbierania plonów. 

Więcej aplikacji można znaleźć na stronie  
www.connectedfarm.com

KONTROLUJ WYKORZYSTANIE 
FLOTY

Porównuj wykorzystanie każdego pojazdu, aby lepiej zrozumieć 
jakie środki trwałe są najbardziej produktywne w okresie 
24-godzinnym. 

ZMIENIAMY SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ŚWIATA8 9www.connectedfarm.com www.connectedfarm.com



ANALIZA GLEBY W 3D

Używaj rozwiązania Soil Information 
System™ (SIS) do oceny szczegółowych 
właściwości gleby, np. struktury gleby, 
stopnia zwartości, głębokości ukorzenienia, 
retencji i dostępności wilgoci oraz żyzności.

System dostępny na żądanie! Dealerzy 
Trimble oferują również inne rodzaje 
map glebowych.

NARZĘDZIA DLA ZAUFANEGO DORADCY

ZASIĘG GŁĘBOKOŚCI  
0–122 CENTYMETRÓW

MONITORUJ STAN ZDROWOTNY 
ROŚLIN W SEZONIE
Skorzystaj ze skalibrowanego satelitarnego zdjęcia stanu 
uprawy PurePixel™ do porównywania stanu zdrowotnego roślin 
w kolejnych okresach wzrostu, i definiując obszary twoich 
upraw. Obrazowanie stanu zdrowotnego roślin przekazywane 
jest automatycznie do aplikacji Connected Farm Scout w celu 
zlokalizowania problematycznych obszarów.

Nie dostępne we wszystkich regionach.

ROZWIĄZANIA DLA MONITORINGU Z POWIETRZA

Ładuj i przetwarzaj zdjęcia (łącznie ze zdjęciami pochodzącymi Trimble UX5 i UX5 HP) do tworzenia 
map NDVI używanych do zarządzania plonami, zbierania danych i analizy stanu upraw.

WODA DOSTĘPNA DLA 
ROŚLIN (PAW) 0–122 

CENTYMETRÓW

TWORZENIE MAP ZE 
ZRÓŻNICOWANYMI PARAMETRAMI

Używaj Connected Farm™ Advisor do tworzenia map bieżącego 
stanu uprawy na podstawie danych przekazanych przez rolnika 
i udostępniaj je w łatwy i szybki sposób.

ZMIENIAMY SPOSÓB FUNKCJONOWANIA ŚWIATA10 11www.connectedfarm.com www.connectedfarm.com



Funkcje
Wyświetlacz 
TMX-2050™ 

Wyświetlacz 
FmX® 

Wyświetlacz 
CFX-750™

Wyświetlacz 
MMX-070

System 
EZ-Guide® 250

Rozmiar ekranu 30,8 cm 30,8 cm 20,3 cm 17,8 cm 10,9 cm

Ekran dotykowy √ √ √ √

Wejścia kamer wideo 1 4 2

Wbudowany odbiornik GPS 1 2 1 Wybierz 
funkcje 1

Kompatybilność z GLONASS √ √ √ Opcje

Kompatybilność ze sterowaniem EZ-Steer,  
EZ-Pilot √ √ √ √

Kompatybilność ze sterowaniem 
automatycznym Autopilot √ √ √

Nawigacja doczepionej maszyny √ √

Technologia zawracania NextSwath™ √

Prowadzenie w rzędach √ √

Sterowanie dawką Wybrane 
funkcje

Wybrane 
funkcje

Wybrane 
funkcje

Obsługa ISOBUS / TUVR √ √ √

VRA reagujące w czasie rzeczywistym wraz 
z czujnikami GreenSeeker® √ √

Zarządzanie melioracją √ √

Monitoring plonu √ √ Wybrane 
funkcje

Bezprzewodowe przesyłanie danych z pojazdu 
do pojazdu √ √

Na bazie Trimble App Central / Android √ √

Możliwość przeglądania Internetu √ √

ZINTEGROWANY PANEL FmXPANEL TMX-2050 PANEL CFX-750 SYSTEM EZ-GUIDE 250 PANEL MMX-070 

Panele nawigacji Trimble pozwalają Ci dokładnie kontrolować informacje z pola w czasie rzeczywistym. Skorzystaj z najlepszych 
rozwiązań, najwyższej wydajności i niezawodnośći, aby prace w polu wykonywać szybciej i  bardziej efektywnie. Dzięki wielu 
funkcjonalnościom oraz pułapom cenowym możesz wybrać wyświetlacz, który najlepiej pasuje do Twoich oczekiwań.

 ► Szybkie i skuteczne wykonywanie prac polowych

 ► Prowadź automatycznie pojazd w linii prostej i skup się na 
pracy maszyny

 ► Redukuj zmęczenie operatora, równocześnie unikając 
mijaków i nakładek między przejazdami

 ► Zmniejsz uszkodzenia plonów oraz kompakcję gleby w celu 
poprawienia plonów

Nawigacja i prowadzenie
ROZWIĄZANIA:
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APLIKACJE DO WYŚWIETLACZY 
KABINOWYCH

Sieć Ag Developer Network umożliwia programistom współpracę 
z Trimble w celu tworzenia aplikacji na platformę Android 
dotyczących bardziej wyspecjalizowanych, regionalnych 
precyzyjnych potrzeb rolnictwa. Aplikacje mobilne firm trzecich 
są dostępne do pobrania ze sklepu App Central na wyświetlacze 
TMX-2050 i MMX-070.

INTEGRACJA CONNECTED FARM 

Klienci i programiści mogą łączyć się z interfejsami programu 
aplikacyjnego (API) Connected Farm. Programiści zewnętrzni 
mogą używać API do wysyłania plików danych pomiędzy swoimi 
aplikacjami i Connected Farm łącznie z plikami opisu, mapami 
bieżącymi, granicami i innymi dokładnymi danymi gospodarstwa.

WYBÓR KONFIGURACJI WYŚWIETLACZA TMX-2050 
I OPROGRAMOWANIA

Wybieraj konfiguracje i oprogramowanie wyświetlacza, które spełniają Twoje szczególne 
wymagania w odpowiedniej cenie:

Wyświetlacz TMX-2050 z aplikacją Precision-IQ

Aplikacja Trimble® Precision-IQ™ oferuje bogaty graficznie i płynnie działający 
proces działania przeznaczony szczególnie dla wiodących rolników. 
Wdrażaj najnowszą platformę do łączenia się z automatyczną nawigacją 
i standaryzowanymi protokołami łącznie z ISO i TUVR firmy Trimble do 
zastosowań o zmiennej dawce. 

Wyświetlacz TMX-2050 z aplikacją Precision-IQ i FmX Plus

Zwiększaj funkcjonalność dzięki dodatkowemu zestawowi funkcji dostępnych w 
FmX® Plus obejmującemu kierowanie doczepioną maszyną, nawroty przed kolejnym 
przejazdem, zarządzanie melioracją i monitoring plonu Wykorzystaj znane cykle pracy 
i menu zintegrowanego wyświetlacza Trimble FmX bez potrzeby przeszkolenia lub 
poznawania nowego oprogramowania.

TRIMBLE AG DEVELOPER NETWORK

Sieć programistów Ag Developer Network firmy Trimble dostarcza klientom kompleksowy, niezależny od marki sprzętu pakiet 
narzędzi do zarządzania farmą,  koordynacji prac polowych, zarządzania różnorodnymi danymi gospodarstwa oraz do informowania 
i podejmowania decyzji w czasie rzeczywistym. 

Sieć programistów Ag Developer Network umożliwia firmom trzecim opracowywanie aplikacji Android™ dla wyświetlaczy 
Trimble® TMX-2050™ i MMX-070. Programiści mogą także integrować swoje aplikacje z sieciowym rozwiązaniem do zarządzania 
Connected Farm™ w celu uzyskiwania dostępu do danych na wyświetlaczach kabinowych, programach komputerowych i zapisu 
danych w chmurze.

Ag App Central zapewnia rolnikom zwiększoną elastyczność instalowania aplikacji, przeglądania opisów 
i obrazów, zgłaszania problemów, łączenia się z partnerującymi programistami i bycie na bieżąco z 
aktualizacjami na żądanie. Użytkownicy mogą uzyskać dostęp do aplikacji najbardziej przydatnych do 
charakteru działalności danego gospodarstwa, języka i wymagań zgodności z regionalnymi przepisami.

Ag App Central oferuje bezpieczne środowisko do dystrybucji aplikacji przetestowanych i zatwierdzonych 
przez Trimble, aby upewnić się, że nie kolidują z głównymi aplikacjami i obsługą prac polowych.

Wszystkie aplikacje są dostępne do pobrania ze sklepu Ag App Central na wyświetlacze TMX-2050 i MMX-070 Aby dowiedzieć się 
więcej na temat dostępności aplikacji odwiedź stronę: http://agdeveloper.trimble.com/app-central.

TRIMBLE AG APP CENTRAL

ZBIERANIE 
INFORMACJI

POLE FLOTA NAWADNIAJ TEAMVIEWER COPILOT
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Wyświetlacz MMX-070 jest trwałym, przenośnym tabletem 
z platformą Android zbudowanym specjalnie dla rolników. Łączy 
w sobie możliwości wyświetlacza do rolnictwa precyzyjnego z 
zaletami tabletu. Używaj go w kabinie do ręcznego prowadzenia 
i automatycznej kontroli sekcji przez ISOBUS, a także poza 
kabiną do mapowania, zbierania informacji lub innych zadań. 

 ► Wyświetlacz z kolorowym ekranem dotykowym 17,8 cm 

 ► Platforma Android gotowa do rozbudowy w przyszłości

 ► 16 GB pojemności, możliwość rozbudowy za pomocą 
karty Micro SD

 ► Ciężar: 550 g

 ► Wbudowana łączność WiFi i Bluetooth

 ► Łatwy do przenoszenia pomiędzy pojazdami i poza 
kabiną, do mapowania i zbierania danych.

 ► Nie jest dostępny we wszystkich regionach.

Specyfikacje wyświetlacza

WYŚWIETLACZ MMX-070

Zintegrowany wyświetlacz FmX jest zaawansowanym, w pełni 
funkcjonalnym wyświetlaczem nawigacyjnym wspomagającym 
Cię we wszystkich pracach rolniczych wymagających 
precyzji. Jego wszechstronność pozwala na dostosowanie do 
rozwijającego się gospodarstwa. W jego ramach udostępnione 
są najnowsze funkcje, które pomagają zwiększyć wydajność 
na każdym etapie cyklu uprawy – od sezonu do sezonu, rok 
po roku.

ZINTEGROWANY WYŚWIETLACZ FmX

System EZ-Guide® 250 jest wyświetlaczem podstawowego 
poziomu oferującym wysokiej jakości funkcje nawigacji za 
podstawową cenę. Idealnie nadaje się dla rolników, którzy 
potrzebują podstawowych funkcji rolnictwa precyzyjnego do pól 
wymagających korekcji o mniejszej dokładności.

SYSTEM EZ-GUIDE 250

Ostatnia rzecz, która jest Ci potrzebna w środku pracowitego 
sezonu to skomplikowany interfejs. Łatwy w obsłudze 
wyświetlacz TMX-2050™ jest wyposażony w duży, wyraźny 
ekran 31,2 cm o wysokiej rozdzielczości i oprogramowanie 
FmX® Plus lub Precision-IQ™, które można dostosować do 
własnych potrzeb.

 ► Wyświetlacz z kolorowym ekranem dotykowym o 
wysokiej rozdzielczości 30,8 cm 

 ► Wybór konfiguracji dzięki aplikacjom wyświetlacza 
Precision-IQ i FmX Plus

 ► Platforma Android™ gotowa do rozbudowy w przyszłości

 ► Jeden wbudowany odbiornik GNSS

 ► 32 GB pojemności

 ► Ciężar: 2,5 kg

 ► Łatwe przenoszenie pomiędzy pojazdami

Specyfikacja wyświetlacza

WYŚWIETLACZ TMX-2050

WYŚWIETLACZ CFX-750

Wielofunkcyjny wyświetlacz nawigacyjny CFX-750™ cechuje się 
przystępną ceną oraz oferuje najważniejsze funkcjonalności 
związane z precyzyjnym rolnictwem. Jest to intuicyjne 
urządzenie pozwalające bez problemu wykonywać codzienne 
zadania rolnicze, skrócić czas pracy oraz zwiększyć wydajność 
gospodarstwa.

NOWOŚĆ! Wyświetlacz CFX-750 Lite oferuje niską cenę 
i uproszczony interfejs dla rolników, którzy nie wymagają 
dużej ilości precyzyjnych narzędzi. Jeśli w przyszłości 
potrzeby ulegną zmianie wyświetlacz Lite można 
z łatwością rozbudować, aby oferował ten sam zestaw 
funkcji, co wyświetlacz CFX-750.
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System sterowania narzędzia TrueTracker™ jest aktywnym 
system nawigacji doczepionej maszyny, który jednocześnie 
prowadzi traktor oraz urządzenie po tej samej linii nawigacji.

 ► Umożliwia bardzo dokładne sterowanie na trudnym terenie, 
dzięki zastosowaniu technologii kompensacji terenu 
zastosowane na doczepionej maszynie

System nawigacji doczepionego narzędzia TrueGuide™ jest 
pasywnym system nawigacji urządzenia roboczego, który 
monitoruje i koryguje położenie urządzenia poprzez kierowanie 
traktorem.

 ► Niskokosztowe rozwiązanie najlepiej przystosowane do 
zastosowań w uprawach zbóż

AUTOMATYCZNY SYSTEM KIEROWANIA AUTOPILOT

System kierowania ze wspomaganiem EZ-Pilot® zapewnia 
wysoką dokładność zachowując przystępną cenę. Jadąc 
pojazdem, system EZ-Pilot obraca kierownicę, dzięki 
silnikowi elektrycznemu i połączeniu z nawigacją z jednym 
z wyświetlaczy Trimble® – pomagając tym samym jechać 
prosto i zwiększyć efektywność pracy. 

SYSTEM KIEROWANIA ZE WSPOMAGANIEM EZ-PILOT

System kierowania ze wspomaganiem EZ-Steer® cechuje się 
prostotą, brakiem konieczności używania rąk do jego obsługi, 
jest przenośny i może być stosowany w ponad 1200 modelach 
pojazdów – starych i nowych. Pomaga on utrzymywać pojazd 
na właściwym torze, zapewniając wydajne i bezstresowe 
kierowanie pojazdem podczas prac rolniczych. 

SYSTEM KIEROWANIA ZE WSPOMAGANIEM EZ-STEER

SYSTEMY STEROWANIA TRUETRACKER I TRUEGUIDE

TECHNOLOGIA NEXTSWATH 

Technologia nawrotów przed nowym przejazdem NextSwath™ 
automatycznie przelicza i wykonuje najlepszą możliwą 
ścieżkę nawrotu pojazdu i podejście do kolejnego rzędu 
plonu z precyzyjnie ustawioną maszyną. Ulepszona 
efektywność i powtarzalność nawrotów może zwiększyć 
plon przy oszczędności czasu i pieniędzy, a także zapobiec 
uszkodzeniu plonu.

 ► Dostępna na wyświetlacz TMX-2050™ z aplikacją FmX® Plus 
i zautomatyzowanym systemem kierowania Autopilot

 ► Zdecydowanie poprawia wydajność operatora

 ► Eliminuje niedoregulowanie lub przeregulowanie 
ciągniętego narzędzia

 ► Minimalizuje ominięcia i nałożenia podczas ustawiania do 
przejazdu w kolejnym rzędzie 

NOWOŚĆ! Funkcja "pozostania w granicy" ułatwia zarządzanie 
skrętami pojazdu i doczepionego narzędzia przy samej 
krawędzi pola - nawet w przypadku pól i granic o bardzo 
skomplikowanym kształcie.

NOWOŚĆ! System Autopilot Motor Drive upraszcza 
instalację w przypadku używania silnika elektrycznego 
SAM-200 zamiast pełnej instalacji hydraulicznej. Montaż 
tego systemu może zająć nawet o 40% mniej czasu 
w porównaniu z hydraulicznym systemem kierowania.

Automatyczny system kierowania Autopilot™ jest zintegrowany 
z układem hydraulicznym twojego pojazdu. Cechuje się 
wysoką dokładnością bez względu na rodzaj pola. Autopilot 
obsługuje sie bez użycia rąk. Kiedy Twój pojazd zbacza z linii, 
system Autopilot sygnalizuje ten fakt, aby dostosować pozycję 
i skorygować ścieżkę.
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xFILL JEST WBUDOWANY WE 
WSZYSTKIE TECHNOLOGIE 
OPARTE NA RTK!

 ► Wydłuż czas sprawności, korzystając z dodatkowych 
sygnałów Trimble xFill™ odbieranych po utracie sygnału RTK 
lub VRS

 ► Do 20 minut wydłużonej pracy RTK pozwala pozostać 
użytkownikowi na polu dłużej przy mniejszej ilości przerw

CENTERPOINT RTK

Dokładność 
< 2,5 cm

Inicjalizacja / zbieżność 
< 1 min

Usługa korekcyjna o najwyższej dokładności dostępna w zasięgu do 15 km od stacji bazowej RTK lub sieci stacji bazowej. Dodaj 
stację bazową Trimble® RTK jako część sieci lub jako pojedynczą mobilną stację bazową wykorzystywaną w gospodarstwie.

CENTERPOINT VRS™

Dokładność 
< 2,5 cm

Inicjalizacja / zbieżność 
Natychmiastowa

 ► Natychmiastowy odstęp do korekt kinematycznych (RTK) 
w czasie rzeczywistym

 ► Centymetrowa dokładność RTK

 ► Wysoka niezawodność

 ► Nie jest wymagana stacja bazowa

TECHNOLOGIA OPARTA NA RTK

Trimble RTX™ udostępnia korekcje oparte na GNSS, które mogą być odbierane 
przez nadajniki na całym świecie. Usługi korekcyjne Trimble CenterPoint® RTX™ 
i RangePoint™ RTX zapewniają:

 ► Nieporównywalną niezawodność i sprawność

 ► Darmowe odblokowanie GLONASS wraz z aktywną subskrypcją

 ► Brak konieczności korzystania ze stacji bazowej

 ► Usługa na dużym obszarze geograficznym

 ► Dostępne na wyświetlacze TMX-2050™, zintegrowany wyświetlacz FmX®, 
wyświetlacz CFX-750™ oraz odbiornik GNSS AG-372

USŁUGI KOREKCYJNE OPARTE NA TRIMBLE RTX

Od ponad 30 lat Trimble wiedzie prym w branży nawigacji GPS. Oferowane przez nas usługi korekcyjne nie ustępują żadnym 
innym i stanowią podstawę każdego udostępnianego przez nas precyzyjnego rozwiązania rolniczego. Stosowanie korekcji , od 
kilkudziesięciu cm do 2,5 cm, może znacznie zwiększyć zyskowność. Nie ważne, gdzie się znajdujesz lub jak dużą działalność 
prowadzisz, Trimble posiada odpowiednie dla Twojego gospodarstwa rozwiązanie z zakresu usług korekcyjnych.

 ► Paleta funkcji korekcyjnych umożliwiająca spełnienie wszystkich potrzeb z zakresu rolnictwa precyzyjnego w oparciu o dane dot. 
zbiorów, terenu i lokalizacji

 ► Oszczędność czasu, paliwa, pieniędzy i zwiększenie zysków

 ► Korzystaj z dokładnego i bardzo wydajnego określania położenia niezależnie od miejsca, w którym się znajdujesz

USŁUGI KOREKCYJNE

RANGEPOINT RTX

Dokładność między przejazdami 
< 15 cm

Powtarzalna dokładność
< 50 cm

Inicjalizacja
1–5 minut

CENTERPOINT RTX

Powtarzalna dokładność 
< 4 cm

Inicjalizacja  

Standard (30 min)*  

Standard (30 min)*  

Fast (< 5 min)**

* Czas inicjalizacji odbiornika waha się w zależności od stanu konstelacji GNSS, poziomu wielodrożności oraz odległości od przeszkód takich, jak duże 
drzewa i budynki. W idealnych warunkach, odbiornik jest w stanie osiągnąć dokładność 30 cm w około 10 min., 20 cm w 15 minut, oraz osiągnąć pełną 
dokładność w mniej niż 30 minut.
** CenterPoint RTX Fast jest obecnie dostępny za pośrednictwem satelity w centralnej części Ameryki Północnej i w przeważającej części Europy 
Zachodniej i Środkowej. W Europie dostępny jest na wyświetlacz CFX-750, TMX-2050 i odbiornik GNSS AG-372. W Ameryce Północnej wyświetlacz 
Trimble FmX jest także kompatybilny z CenterPoint RTX Fast.
Wszystkie specyfikacje dot. dokładności w poziomie opierają się na powtarzalnych parametrach polowych przez 95% czasu.
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System wykrywania upraw GreenSeeker® to system zróżnicowanego 
tempa aplikowania oraz odwzorowywania kondycji plonu, który oferuje 
wydajniejszy oraz dokładniejszy sposób rozprowadzania takich środków, 
jak np. nawozy azotowe.

 ► Może on zostać wykorzystany do potwierdzenia ilości azotu dostępnego 
w glebie, a następnie natychmiast oblicza ilość nawożenia, która powinna 
zostać dostarczona

 ► Prawidłowa ilość nawozu jest dostarczana w czasie rzeczywistym

System WeedSeeker® pomaga obniżyć ogólne koszty związane ze 
zwalczaniem chwastów do 80% poprzez oszczędności związane ze 
środkami chemicznymi, czasem i pracą, jak również redukując wpływ na 
środowisko wywołany pracami rolniczymi.

 ► Wykorzystuje zaawansowaną optykę oraz układ komputera do 
rozpoznania gdzie znajduje się chwast.

 ► Gdy w polu widzenia czujnika pojawi się chwast, zostaje wysłany sygnał 
do dyszy, która zaaplikuje precyzyjną ilość środka chwastobójczego

 ► System WeedSeeker będzie opryskiwał jedynie chwasty, a nie gołą 
ziemię. Jest skuteczny w miejscach, w których chwasty pojawiają 
się sporadycznie

Ręczny czujnik upraw GreenSeeker to tanie i łatwe w użyciu urządzenie 
pomiarowe, za pomocą którego można ocenić stan lub kondycję plonu.

 ► Odczyty wykonane za pomocą urządzenia GreenSeeker mogą być 
wykorzystane do podejmowania decyzji dotyczących ilości nawozu, 
który należy zastosować na uprawę

 ► Za pomocą aplikacji zbierania informacji Connected Farm Scout, która 
jest zainstalowana na smartfonie lub tablecie, oblicz wielkości dawek 
nawozu na podstawie odczytów dotyczących plonu pozyskanych za 
pomocą ręcznego urządzenia GreenSeeker

 ► Kontroluj koszty , stosując odpowiednie ilości nawozów, 
chemikaliów itp. we właściwych lokalizacjach

 ► Zmniejszenie wpływu na środowisko poprzez ograniczenie 
przypadków użycia zbyt dużej ilości materiałów

 ► Zmniejszenie zmęczenia operatora dzięki 
zautomatyzowaniu zadań

 ► Zarządzaj swoimi danymi dozowania za pomocą Connected 
Farm™, aby poprawić proces podejmowania decyzji

SYSTEM MONITOROWANIA 
STANU UPRAW GREENSEEKER

RĘCZNY CZUJNIK KONDYCJI 
ROŚLIN GREENSEEKER

AUTOMATYCZNY SYSTEM 
OPRYSKIWANIA PUNKTU 
WEEDSEEKER

Sterowanie przepływem  
i dozowaniem
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SYSTEM KONTROLI ROZPROWADZANIA  
ŚRODKÓW FIELD-IQ

System kontroli rozprowadzania środków Field-IQ™ jest systemem sterowania sekcją oraz sterowania zmienną dawką, który 
zapobiega dublowaniu siewu oraz nawozów, steruje dawką podawania materiału oraz monitoruje dawkowanie ziarna bądź 
zablokowania nawozu, a także steruje wysokością belek opryskowych. System Field-IQ pracuje na wyświetlaczu TMX-2050™, 
zintegrowanym wyświetlaczu FmX® oraz na wyświetlaczu CFX-750™. Każdy z tych wyświetlaczy obsługuje inną kombinację funkcji 
system Field-IQ – zapewniając możliwość wyboru opcji interfejsu, która najlepiej spełnia potrzeby operatora.

 

 ► Mapowanie zapisuje miejsca, gdzie i w jakiej ilości 
zastosowane zostały materiały i zapewnia automatyczne 
przechowywanie map i zapisów

 ► Dostosuj ilość nasion, dawkę nawozu lub oprysku ręcznie, 
bądź automatycznie, stosując formuły stworzone za pomocą 
oprogramowania Farm Works® (komputer stacjonarny) lub 
Connected Farm™ Advisor (sieć)

 ► Automatycznie kontroluj prędkość systemu aplikacji 
rozsiewacza, aby równomiernie rozprowadzać 
składniki odżywcze

MONITOROWANIE SIEWU

 ► Zaawansowane monitorowanie siewu zwiększa jakość 
umiejscowienia ziarna poprzez dostarczenie szczegółów 
z maszyny do operatora, pozwalając na zmianę ustawień 
siewnika podczas pracy

 ► Zapobiega kosztownym problemom z siewnikiem 
poprzez wcześniejsze ich wychwytywanie, nim spowodują 
zmniejszenie plonu

 ► Zobacz wyniki analizy obejmujące informacje dot. ilości, 
pominięcia/powielenia, odległości oraz jakość odstępów

AUTOMATYCZNA KONTROLA 
SEKCJI

 ► Zarządzaj nasionami, płynem oraz RSM za pomocą kontroli 
sekcji pozwalającej sterować maksymalnie 48 sekcjami

 ► Wykrywanie dublowania pracy pokaże Ci gdzie już byłeś oraz 
co zostało na danym obszarze zrobione

STEROWANIE WYSOKOŚCIĄ BELKI 
DLA OPRYSKIWACZY

 ► Automatycznie reguluj wysokość belki opryskowej za 
pomocą czujników ultradźwiękowych, które mierzą 
odległość do ziemi lub wysokości łanu, zapewniając równe 
rozprowadzenie materiału

 ► Minimalizuj wpływ na środowisko oraz zapewnij dobry stan 
sąsiednich upraw, ograniczając znoszenie oprysku

 ► Kompatybilne z wyświetlaczem CFX-750

NAPĘD RAWSON®

 ► Napędza pompy tłokowe, zapewniając ich wydajną pracę 
podczas sadzenia

 ► Jeden napęd pozwala obsłużyć nawet 24 rzędy

 ► Zarządzaj siewem , aplikacją pestycydów, nawozów płynnych 
i tradycyjnych z użyciem kontroli sekcji 

 SPRZĘGŁO TRU COUNT®

 ► Stosowane w przypadku automatycznej kontroli sekcji, pozwala 
uniknąć dublowania siewu na uwrociach i w rzędach punktowych  

 ZAWÓR TRU COUNT LIQUIBLOCK™

 ► Stosowany w przypadku automatycznej kontroli sekcji w celu 
wyeliminowania dublowania nawozów płynnych

 ► Jednocześnie steruje dawką do 6 różnych materiałów, 
z użyciem  TMX-2050 lub  FmX, łącznie z nasionami, 
nasionami w formie granulatu, nawozem w postaci granulatu, 
płynem oraz RSM w różnych kombinacjach

 ► Funkcja sterowania dawką dwóch materiałów dostępna 
w przypadku korzystania z wyświetlacza CFX-750 oraz 
sterowanie dawką jednego materiału w przypadku 
wyświetlacza TMX-2050 używanego do opryskiwania

 ► Sterowanie zmienną dawką podawania materiałów może 
zostać osiągnięte dzięki gotowej mapie VRA lub w czasie 
rzeczywistym, za pomocą systemu GreenSeeker® do bardziej 
efektywnego wykorzystania nawozów

STEROWANIE ZMIENNĄ DAWKĄ
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Żniwa
ROZWIĄZANIA

Dzięki systemowi nawigacji w rzędzie RG-100 możesz 
automatycznie prowadzić kombajn zgodnie ze zmianami 
w rzędach poprzez wykorzystanie istniejących, wbudowanych 
czujników znajdujących się w hederze. W ramach systemu 
RG-100 wykorzystywane są automatyczny system kierowania 
Autopilot™ z wyświetlaczem TMX-2050™ lub zintegrowanym 
wyświetlaczem FmX®, za pomocą których możliwe jest 
ustawienie kombajnu na środku rzędów – nawet, jeśli nie są 
one proste.

 ► Zmniejsz zmęczenie w trudnych warunkach takich jak: 
legi, zakrzywione rzędy, długie przejazdy i inne warunki 
ograniczające widoczność

 ► Pracuj efektywnie na polach zasianych bez nawigacji lub na 
obszarach, gdzie siewnik zboczył ze ścieżki

 ► Zachowaj właściwą pozycję umożliwiającą skuteczne 
zbieranie kolb – zwiększając plonowanie

 ► Nawigacja wg. rzędu RG-100 współpracuje z zaawansowaną 
technologią kompensacji terenu T3™ w ramach systemu 
Autopilot, zapewniając bardzo dokładne kierowanie na 
pochyłościach i nierównym terenie

Monitoring plonu umożliwia zbieranie dokładnych danych 
dotyczących plonu oraz wilgotności w zakresie rozmaitych 
roślin zbożowych. Informacje te mają podstawowe 
znaczenie dla precyzyjnych zadań rolniczych – umożliwiają 
przeprowadzanie cennych analiz pozwalających podejmować 
lepsze decyzje dotyczące gospodarstwa od sezonu do sezonu

 ► Mapuj oraz porównuj wyniki plonowania różnych odmian na 
Twoim polu

 ► Poprawiaj dobór nasion na podstawie danych plonu na 
przestrzeni kilku lat

 ► Automatycznie wyreguluj szerokość cięcia podczas 
przejazdów przez pola o niestandardowym kształcie, 
wyznaczaj rzędy lub inne wcześniej skoszone obszary, by 
uniknąć niedokładności w wyliczeniach plonu

 ► Przenoś dane dotyczące plonu do biura za pomocą 
pendrive'a lub połączenia bezprzewodowego, korzystając 
z rozwiązania Connected Farm, aby móc przeprowadzić 
analizę różnych odmian nasion w porównaniu do plonu

 ► Wykorzystaj dane dotyczące plonu w celu stworzenia 
gotowych map zmiennego dawkowania i przesyłaj je 
bezprzewodowo z biura na pole za pomocą rozwiązania 
Connected Farm

 ► Obserwuj dane nt. plonu i wilgotności w czasie rzeczywistym 
w celu ustalenia, czy ziarno będzie od razu magazynowane, 
czy suszone

 ► Podejmuj lepsze decyzje dotyczące zarządzania na 
podstawie danych o plonach z kilku lat

 ► Poznaj zależność plonów od siewu i innych działań 
wykonywanych na polach

 ► Oszczędzaj czas przesyłając bezprzewodowo dane za 
pomocą Connected Farm™

PROWADZENIE 
RZĘDOWE RG-100

MONITORING PLONU
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 ► Spraw, aby każda kropla wody miała znaczenie, korzystając 
odpowiedzialnie z cennych zasobów wody

 ► Wykorzystuj odpowiednią ilość wody tam, gdzie jest ona 
potrzebna do poprawienia jakości upraw i zwiększenia 
ilości plonów

 ► Zoptymalizuj powierzchnię pola pod kątem optymalnej 
dystrybucji wody

 ► Wykorzystaj posiadane przez nas ponad 30-letnie 
doświadczenie w zakresie gospodarki wodnej

Rozwiązania
DOTYCZĄCE WODY

 ► Uaktywniaj większe ilości hektarów do uprawy

 ► Optymalizuj dystrybucję wody i odpływów

 ► Minimalizuj uszkodzenia cennej warstwy uprawnej

 ► Redukuj erozję i minimalizując zalewanie poprzez 
skuteczne kierowanie wody w odpowiednie kierunki

 ► Twórz bardziej jednorodny system produkcji 
i zwiększając plon

 ► Minimalizuj ilość prac ziemnych i zmniejszając czas 
i koszty formowania terenu

Korzyści

ROZWIĄZANIE Z ZAKRESU KSZTAŁTOWANIA 
TERENU WM-FORM

Elastyczne projekty

Oprogramowanie WM-Form umożliwia Ci projektowanie pól o 
zróżnicowanych kształtach w oparciu o istniejącą topografię, 
zapotrzebowanie na wodę poszczególnych upraw i własne 
praktyki rolnicze. 

 ► Poziomuj pola za pomocą pojedynczych lub wielokrotnych 
płaszczyzn wykorzystując najlepiej dopasowaną, 
indywidualnie stworzoną płaszczyznę lub powierznię 
z wieloma spadkami

 ► Odprowadzaj wodę w dowolnym kierunku lub wzdłuż linii,  
np. rowu lub istniejącego systemu odwadniającego

 ► Twórz wielokierunkowe płaszczyzny o zróżnicowanym 
nachyleniu, aby zoptymalizować powierzchnię do 
nawadniania bruzdowego

Wykorzystaj swój projekt 3D utworzony w programie WM-Form 
do tworzenia pola z użyciem systemu FieldLevel™ II i polepszaj 
wydajność swoich upraw.

Jako całościowe, kompleksowe rozwiązanie dotyczące ukształtowania terenu Trimble® WM-Form™  umożliwia prace geodezyjne, 
analizę topografii, tworzenie optymalnych struktur, eksport raportów i plików kontrolnych z prac ziemnych oraz prowadzenie 
formowania terenu na maszynie. 

Przy pomocy łatwych w użyciu narzędzi do projektowanie powierzchni i dzięki elastycznym parametrom, rozwiązanie WM-Form 
pomoże zrealizować poziomowanie, drenaż i nawadnianie rzędowe, co zoptymalizuje powierzchnię pola, wspomagając skuteczną 
gospodarkę wodną i umożliwiając uzyskanie bardziej regularnych plonów.
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W ramach systemu FieldLevel™ II wykorzystano wnioski 
wyciągnięte w trakcie ponad 30-letniego przodowania 
w branży w zakresie wysokoprecyzyjnych aplikacji GNSS 
i niwelacji terenu. System FieldLevel II ułatwia prace 
geodezyjne, projektowe i niwelacyjne niezbędne podczas 
formowania terenu.

Niwelacja TERENU

Pomiary
Mapuj swoje pola za pomocą pomiarów RTK i twórz granice, 
punkty wewnętrzne i sekcje.

Projekt
Używaj oprogramowania WM-Form™ do optymalizacji projektów 
niwelacji terenu lub tworzenia najbardziej dopasowanej 
powierzchni z wykorzystaniem technologii Autoplane.

Poziom
Niweluj swoje pole za pomocą dowolnego traktora ze 
zgarniaczem łącznie z systemami podwójnymi i tandem 
z jednoczesnym automatycznym kierowaniem zaworami 
hydraulicznymi zgarniacza.

PROJEKT PRZECIWPOWODZIOWY I 
INSTALACJA

Pomiary
Zbieraj dane topograficzne 3D używając wyświetlaczy 
TMX-2050™ i FmX®, lub systemu WM-Topo™.

Projekt
Używaj oprogramowania WM-Form do analizy i tworzenia 
płaskich i o zróżnicowanym nachyleniu projektów terenu. 

Wykonanie
Wykorzystaj system kierowania Trimble do prowadzenia 
traktora podczas instalacji obwałowań pól.

SYSTEM FIELDLEVEL II

SYSTEM ANALIZY POMIARÓW WM-TOPO

Do wykorzystania podczas prac formowania  
terenu i niwelacji

Podążaj za zgarniaczem, przeprowadzając kontrole nachylenia 
za pomocą systemu WM-Topo. Dzięki temu przenośnemu 
systemowi możesz sprawdzić dokładność projektu 
kształtowania lub niwelacji terenu, będąc się w ruchu. 
Dane topograficzne, zebrane za pomocą systemu WM-Topo, 
można również wykorzystać na wyświetlaczach TMX-2050 
lub FmX w celu stworzenia projektów formowania lub niwelacji 
terenu, które można wykorzystać w gospodarce wodnej w 
ramach systemu FieldLevel II.

Rozwiązanie w zakresie drenażu WM-Drain® firmy Trimble 
łączy w sobie funkcje analizy, projektowania, instalacji oraz 
mapowania przy systemach odwadniających powierzchniowych 
i podpowierzchniowych. 

W połączeniu z wybranymi wyświetlaczami Trimble oraz 
korektorem poziomu RTK, rozwiązanie WM-Drain zapewnia 
optymalne rozmieszczenie rur w 3D, co poprawia zyski 
ze zbiorów poprzez ograniczenie tworzenia się kałuż, 
optymalizację głębokości korzeni, maksymalizację długości 
okresu sadzenia i minimalizację strat czynników odżywczych.

Pomiary
Zbieraj z łatwością dane 3D z pola przy pomocy wyświetlacza 
TMX-2050 lub FmX, albo przenośnego systemu do 
pomiarów WM-Topo.

Analiza
Analizuj dane 3D z pola korzystając z oprogramowania Farm 
Works Surface, by móc podejmować lepsze decyzje w zakresie 
instalacji melioracyjnych.

Projekt
Zaprojektuj i zweryfikuj w biurze całkowity system 
odwadniający 3D przy pomocy programu Farm Works Surface, 
lub projektuj przebieg przewodów na miejscu, bez opuszczania 
pojazdu. 

Wykonanie
Weź projekt ze sobą na pole i wykorzystaj technologię Trimble 
sterowania maszynami 3D, w celu precyzyjnej instalacji rur lub 
rowów powierzchniowych.

Mapowanie
Rejestruj prawdziwe lokalizacje zainstalowanych odcinków rur 
odpływowych lub rowów i wykorzystaj te dane do przyszłych 
czynności związanych z konserwacją lub rozbudową 
sieci melioracyjnej.

ROZWIĄZANIE DLA ODPROWADZANIA WODY WM-DRAIN

 ► Popraw plon z uprawy nawet o 30%

 ► Utrzymuj lepiej rozwiniętą strefę ukorzenienia dla 
lepszego wchłaniania czynników odżywczych

 ► Usuwaj nadmiar wody z pola i zmniejszaj 
obciążenie roślin

 ► Zmniejszaj zwartość pola i minimalizuj erozję gleby

Korzyści

Używany w projektach odprowadzania wód

Zbierz topograficzne dane z pola za pomocą systemu WM-Topo, 
a następnie przenieś je do programu Farm Works Surface lub na 
wyświetlacze TMX-2050 lub FmX, aby stworzyć trójwymiarowy 
model pola. 

Zabierz system WM-Topo z powrotem na pole i oznacz miejsce, 
w którym należy zainstalować rurę drenażową, a następnie użyj 
rozwiązania w zakresie odprowadzania wody Trimble WM-Drain, 
aby zakończyć zadanie związane z drenażem.

 ► Efektywnie rozprowadzaj wodę poprzez 
utrzymanie nachylenia

 ► Zwiększaj plony kontrolując nadmiar wody

 ► Minimalizuj koszty wody i poprawiaj 
produktywność gospodarstwa

Korzyści

System WM-Topo to przenośne urządzenie do zbierania danych 
topograficznych, które można pozyskać na obszarach, na 
którym wjazd traktorem lub innym pojazdem z zamontowanymi 
urządzeniami do pomiaru jest niemożliwy. Zbierz dane ręcznie 
w przypadku występowania trudnych warunków na polu lub 
jeżeli uprawy znajdują się w zaawansowanym etapie wzrostu, 
który uniemożliwia wjazd pojazdem. 
Dane z analizy można następnie przesłać do oprogramowania 
Farm Works™ Surface lub bezpośrednio na wybrane 
wyświetlacze Trimble® oraz wykorzystać je do utworzenia 
modeli powierzchni będących podstawą lepiej przemyślanych 
decyzji związanych z zarządzaniem wodą.
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 ► Ulepszaj jakość zbiorów i plony

 ► Optymalizuj zasoby wód i umożliwiaj wydajniejsze 
wykorzystywanie

 ► Minimalizuj koszty wody, fertygacji oraz odpływ ścieków

 ► Zmniejszaj koszty energii - paliwa i prądu

 ► Zapewnij równomierną aplikację w celu zmniejszenia 
odpływu wody oraz wypłukiwania

 ► Zmniejszaj ilość wyjazdów na pole 

Rozwiązania związane  z nawodnieniem pól dla każdego 
gospodarstwa są indywidualne.  W zależności, czy jest to 
monitoring i sterowanie swoimi pivotami z dowolnego miejsca, 
czy też wyłączenie dozowania na wybranych miejscach na polu, 
oczekujesz od swojego systemu nawadniającego zwiększenia 
wydajności i tym samym zwiększenia plonów. Do tego właśnie 
służy rozwiązanie do precyzyjnego nawadniania Irrigate-IQ™. 

Rozwiązanie Irrigate-IQ jest w pełni elastyczne i skalowalne 
tak, by jak najlepiej spełniać potrzeby nawadniania. Możesz 
rozpocząć od podstawowego systemu do zdalnego 
monitorowania i kontroli deszczowni obrotowych i rozbudować 
go w dowolnym czasie o optymalizację przepływu lub 
nawadnianie ze zmienną dawką, używając tego samego sprzętu 
bazowego. Nie stracisz na początkowej inwestycji!

Korzyści

PRECYZYJNE ROZWIĄZANIE DLA 
NAWADNIANIA IRRIGATE-IQ

MONITOROWANIE I STEROWANIA IRRIGATE-IQ

monitoruj i steruj systemem irygacyjnym z poziomu dowolnego komputera, smartfonu lub 
tabletu – bez konieczności marnowania czasu na wychodzenie na pole.

 ► Za pomocą dowolnego urządzenia możesz zdalnie śledzić i sterować swoimi 
systemami irygacyjnymi

 ► Wykorzystuj system we flotach różnych pojazdów i przeglądaj informacje o stanie, 
wszystko w jednym miejscu

 ► Odbieraj alarmy tekstowe dotyczące stanu deszczowni obrotowych, aby zyskać pewność, 
że działają zgodnie z oczekiwaniami.

 ► Z łatwością rozszerzaj aplikację do nawadniania z dawką zmienną  lub optymalnego 
przepływu, jeśli wystąpi taka potrzeba

OPTYMALNY PRZEPŁYW IRRIGATE-IQ

Twórz obszary nie podlegające opryskom na planie nawadniania, nawet jeśli nie masz 
pompy do nawadniania ze zmienną częstotliwością, przy jednoczesnym zachowaniu 
regulacji ciśnienia w pivocie.

 ► Wykorzystuj obszary nie podlegające opryskom do skupienia zasobów wodnych na 
obszarach, które tego wymagają

 ► Zapewniaj utrzymanie ciśnienia i natężenia przepływu na optymalnym, 
bezpiecznym poziomie

 ► Zmniejszaj ryzyko uszkodzenia sprzętu z powodu dużych wahań ciśnienia

 ► Wykorzystuj standardowe urządzenia pompujące, które już posiadasz

NAWADNIANIE ZE ZMIENNĄ DAWKĄ IRRIGATE-IQ

Wykonuj bardzo precyzyjnie kierowane dozowanie wody, fertygację lub odprowadzanie wody 
poprzez różnicowanie dawki deszczowni obrotowej.

 ► Twórz plany VRI kompensujące zróżnicowanie w obrębie pola

 ► Zarządzaj strefami wykluczeń w celu zapewnienia, że woda nie jest marnowana 
w obszarach, gdzie nie jest potrzebna

 ► Steruj poszczególnymi dyszami w celu zastosowania odpowiedniej ilości we 
właściwym miejscu

 ► Bądź w zgodzie z przepisami środowiskowymi poprzez kontrolowanie oraz raportowanie 
o miejscach i ilościach nawadniania 
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SYSTEM LASEROWY

Firma Trimble oferuje całą paletę niwelatorów laserowych Spectra Precision®, 
które mogą być stosowane do ręcznego wykonywania różnych zadań z zakresu 
gospodarki wodnej oraz zagwarantowania równomiernego rozprowadzenia wody 
na polu. 

LASER SERII SPECTRA PRECISION GL700

Samopoziomujący, zaawansowany niwelator laserowy idealny do zastosowań 
wymagających wysokiej precyzji, stabilności wiązki i możliwości ustawiania 
pojedynczych lub podwójnych nachyleń.

LASER SERII SPECTRA PRECISION GL600

Seria niwelatorów laserowych o dużej niezawodności idealna dla użytkowników, 
którzy muszą uwzględnić na swoich polach pojedyncze lub podwójne nachylenia.

LASER SPECTRA PRECISION AG401

Podstawowy samopoziomujący laser idealny do operacji na polach bez nachylenia, 
gdzie nie jest wymagana regulacja gradacji.

SYSTEM STEROWANIA KLASAMI AG GCS200

SYSTEM STEROWANIA KLASAMI AG 
GCS100

SYSTEM STEROWANIA KLASAMI AG 
GCS300/400

LASER SERII SPECTRA PRECISION GL600

LASER SERII SPECTRA PRECISION GL700

LASER SPECTRA PRECISION AG401

SYSTEMY POZIOMOWANIA 
TERENU ZE SPADKAMI 
Dodanie automatycznej kontroli nachylenia do systemu drenowania lub sprzętu 
niwelacyjnego pomoże zwiększyć wydajność i dokładność aż do 50%.

SYSTEM KONTROLI AG GCS300/400

Zaawansowane systemy do kontroli nachylenia oferujące wiele możliwości 
plantatorom lub firmom zajmującym się gospodarką wodną. Mogą być używane do 
kontroli, analizy geodezyjnej i wskazywania. 

SYSTEM KONTROLI NIWELACJI AG GCS200

System kontroli nachylenia średniego poziomu obejmuje cyfrowy wyświetlacz 
wysokości terenu i może być stosowany w trybie analizy i kontroli.

SYSTEM KONTROLI NIWELACJI AG GCS100

Ekonomiczny system kontroli nachylenia oferujący doskonałą wydajność w szeregu 
zastosowań w niekorzystnych warunkach środowiska.

Trimble Agriculture 
AUTORYZOWANI PARTNERZY 

SYSTEMY PRECYZYJNEGO ROLNICTWA DLA CIEBIE I 
TWOJEGO GOSPODARSTWA

Produkty Trimble są znane na całym świecie z wydajności, niezawodności i jakości. Trimble projektuje 
swoje rozwiązanie dla rolnictwa z największą dbałością o szczegóły i sprawdza je  w najtrudniejszych 
warunkach, aby sprostały pracy w każdym środowisku rolniczym. Wszystkie produkty i usługi są 
sprzedawane i serwisowane przez najlepszych specjalistów w branży i dostępne w ponad 130 krajach. 
Lokalny partner Trimble zapewnia obsługę na miejscu, a Trimble stawia do dyspozycji klientów zespół 
wsparcia -Trimble Support dostępny przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

W celu znalezienia Autoryzowanego Przedstawiciela Trimble, albo innych informacji prosimy 
odwiedzić stronę: www.trimble.com/agriculture/polska
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Rozwiązania dla rolnictwa firmy Trimble umożliwiają maksymalizację efektywności i zmniejszają nakłady chemikaliów i nawozów 
przy jednoczesnej ochronie zasobów naturalnych i środowiska. Paleta rozwiązań Trimble dla rolnictwa precyzyjnego obejmuje 
wszystkie sezony, płody rolne, typy ukształtowania terenu i wielkości gospodarstw, a nasza zasada uniwersalności umożliwi Wam 
zastosowanie naszych produktów w większości pojazdów Waszej floty, bez względu na ich producenta. Aby umożliwić lepsze 
podejmowanie decyzji Trimble oferuje rozwiązanie Connected Farm™ pozwalające w czasie rzeczywistym zbierać, udostępniać i 
zarządzać informacjami o Twoim gospodarstwie. Do optymalizacji zużycia wody Trimble oferuje rozwiązania w zakresie irygacji, 
odwadniania i niwelacji terenu. Paleta produktów Trimble obejmuje nawigację i kierowanie pojazdami i doczepionymi narzędziami, 
a także pakiet opcji korygujących najbardziej uniwersalnych w swoim rodzaju w całej branży. Dodatkowe rozwiązania obejmują 
system bezzałogowych statków powietrznych (UAS) do obrazowania i mapowania z powietrza; usługi rolne; kontrolę dozowania 
nasion, cieczy i produktów granulowanych; rozwiązania dla zbiorów; i oprogramowanie do zarządzania gospodarstwem. 

W celu znalezienia Autoryzowanego Przedstawiciela Trimble, albo innych informacji wejdź na stronę:
www.trimble.com/agriculture/polska

O produktach dla rolnictwa Trimble

Skontaktuj się z dystrybutorem Trimble Ag już dziś
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