

správná
volba:

 Dejte svou farmu do popředí díky nekompromis-  Přímé
nímu přístupu ke strojům, nářadí a sběru dat s našimi
integrovanými dotykovými obrazovkami.

jízdy šetří peníze, začněte šetřit už
dnes – optimalizujte využití strojů, obsluhy, spotřebu
paliva, množství osiva, hnojiva a náklady na postřiky.

 Podívete se přímo na zem – AFS mapy a denní

výpisy práce přinášejí detailní informace o každé práci a tak můžete snadno činit rozhodnutí na základě
faktů.

Maximalizujte
efektivitu

Zlepšete
produktivitu

Optimalizujte
svoje náklady
Generujte
více zisku



 Zvyšte

svůj zisk – dostaňte maximální kvalitu ze
svých plodin a ušetřete čas na poli.

SYSTÉM PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K DOKONALÉMU ŘÍZENÍ
TECHNIKY A FARMY
Advanced
Farming
Systém
(AFS)
–
pravděpodobně
nej
významnější pokrok v  oblasti zemědělství od zavedení
mechanizace, znamená nový přístup k získávání, zpracování
a interpretaci celé řady důležitých informací, které jsou
nezbytné pro přesné a efektivní řízení moderního podniku.
Proto nabízíme několik úrovní řešení, schopných uspokojit
jak malé zemědělské provozy, tak ty i  největší, s mnoha tisíci
hektary obdělávané plochy.
Pokročilé řízení provozu techniky – moderní přístup k řízení firmy vyžaduje mít k dispozici kvalitní informace. To stejné platí
i pro provoz zemědělské techniky. Právě náš systém AFS nabízí snadný přístup k informacím o provozu zemědělských strojů značky
CASE IH. K dispozici tak budete mít informace o spotřebě paliva, výkonnosti strojů, otáčkách motoru, prokluzu a celé řady dalších
informací, které budou zobrazeny na barevných dotykových monitorech. Náš systém moderního zemědělství je navíc plně kompatibilní s ISOBUS, takže nebude potřebovat další monitory od jednotlivých strojů, se kterými budete agregovat traktory.
Řešení pro návádění a řízení – náš moderní přístup k zemědělství zahrnuje i řešení s přesným naváděním zemědělské techniky
CASE IH. Nabízíme Vám celou řadu možností, jak realizovat navádění právě u Vašeho stroje, od těch nejjednodušších, s řízením
podle světelné lišty, až po plně automatizované systémy, u kterých natáčení kol zajišťuje automatika podle vytvořených linií. Přesnost navádění souvisí s použitým korekčním signálem. Naše navigace umožňují přijímat jak bezplatné korekční signály, tak i ty
placené, u kterých je přesnost navádění až 1-2 cm.
AFS software precizního zemědělství – jak již bylo řečeno, budete mít k dispozici velké množství kvalitních informaci, které bude třeba zpracovat a vyhodnotit do podoby, která Vám pomůže v dalším rozhodování. Pro tyto účely byl vyvinut software,
který Vám umožní vyhodnotit sledované parametry. To vše velmi jednoduše s intuitivním ovládáním. Výstupy tak mohou být např.
množství spotřebovaného paliva na konkrétní pozemek, množství aplikovaných prostředků, času stráveného strojem na konkrétním pozemku atd. Samozřejmostí je tvorba nejrůznějších map, např. výnosových, se spotřebou paliva atd. Vše závisí pouze na tom,
jakou informaci potřebujete.


MANUÁLNÍ NAVÁDĚNÍ A ASISTOVANÉ ŘÍZENÍ
POUŽÍVETE VÝKON Z VYŠŠÍ PŘESNOSTÍ
Usnadněte si svoji práci na poli s pomocí
manuálního systémemu paralelního navádění od CASE IH.
Při přesném řízení traktoru dochází ke snížení překrytí mezi záběry, které podstatným způsobem zvyšuje efektivitu při zpracování půdy současně se snížením provozních nákladů.
Manuální systémy paralelního navádění EZ 250 a EZ 500 CASE IH pracují s praktickou
světelnou lištou a jedním LCD displejem s možností zvolit několik variant náhledů na
jedoucí soupravu a naváděný směr. Přes DGPS (Digital Global Position System) se
automaticky vytvoří základní linie, podle které se dopočítávají další paralelní směry.
Jízdou po vytvořených liniích se zabraňuje zbytečnému překrytí a chybnému postavení
traktoru. Díky komfortnímu ovládání pracujete rychleji než s konkurenčními systémy.
Přesné navazování řádků znamená snížení spotřeby paliva, hnojiva a ochranných prostředků při ochraně rostlin. Naváděcí systémy
navíc umožňují pracovat za snížené viditelnosti a v noci, kdy je třeba prodloužit směny během pracovních špiček. Kromě snižování
spotřeby paliva klesá i zatížení řidiče během prováděných operací. Protože manuální systémy paralelního navádění CASE IH nejsou
pevně zabudovány do konstrukce traktoru, můžete je snadno přenášet mezi jednotlivými traktory.
DGPS anténa

ASISTOVANÉ ŘÍZENÍ CASE IH
EZ Steer podporuje řidiče ve spojení s EZ 250 nebo EZ 500 tím, že aktivně přebírá řízení. Řidič vytvoří
pouze první linii a procesor navigace automaticky vytvoří paralelní linie, po kterých se bude traktor
pohybovat. K volantu traktoru se instaluje elektromotor, na jehož výstupní hřídeli je pryžová hlavice,
která se opírá o volant. Řídící jednotka dává impulsy pro řízení elektromotoru, který natáčí aktivně
volantem podle vytvořené paralelní linii. Pokud řidič zasáhne do řízení, navigace se odpojí
a řidič může zvolit jinou linii. Výhody používání aktivního řízení přímo na volantu
mají stejné výhody jako v předchozím případě, ale navíc řidič nemusí aktivně
natáčet volantem a jeho zatížení se výrazně snižuje. Systém EZ Steer lze
snadno použít na každém traktoru se servořízením.


Správná pozice po ko
rekci systému T2 a T3

Úhel sklonu
Pozice bez systému
kontroly sklonu

 T2

– systém kompenzace naklonění zlepšuje
přesnost navádění při jízdě na svahu a minimalizuje
chybné postavení traktoru a tím i překrytí mezi jednotlivými jízdami.

VÝKONNOST & ŘÍZENÍ STROJŮ
NESROVNaTELNÁ FLEXIBILITA
Díky ISOBUS-kompatibilnímu uživatelskému rozhranní je použití monitoru AFS Pro 600 velmi flexibilní. Můžete ho použít bez
jakýchkoliv problémů na různých strojích CASE IH a získávat výhody automatické kontroly a nastavení
daného stroje. Přes dotykový monitor AFS Pro 600 můžete ovládat všechny připojené stroje přes ISOBUS konektor, pokud komunikují dle normy ISO 11783.

 Řízení
 AFS

Pro 600 je individuálně nastavitelný barevný
monitor. Obsluha si může zvolit z 6-ti možných nastavení poskytovaných informací. Pokud se tak střídá
monitor na několika strojích nebo u různých obsluh,
lze si každé nastavení podle jména uložit a poté jednoduše vyvolat.

stroje a kontrolní funkce lze provádět přes barevný monitor AFS Pro 600 nebo AFS 300.
U všech sklízecích mlátiček lze z monitoru odečítat vlhkost i výnos sklízené hmoty, včetně ukládání parametrů pro pozdější zpracování a samozřejmě lze vybraná data spojovat s naváděcím systémem AccuGuide.

 Výkonnostní

monitor AFS můžete využívat na
strojích CASE IH Puma, Puma CVX, Magnum, Steiger
a Quadtrac a na všechny sklízecích mlátičkách CASE
IH. Používaný software umožňuje řidiči ukládat hodnoty spotřeby paliva, výkonnost stroje a ze sledovaných parametrů vytvořit protokol, který lze následně
vytisknout nebo uložit do počítače



afs
ŘÍZENÍ, MĚŘENÍ, ANALÝZA
AFS POČÍTAČOVÝ SOFTWARE
S pomocí softwaru AFS můžete získávat data o výkonnosti, výnosu, vlhkosti produktu
a ty následně přičlenit konkrétnímu pozemku pro získání výnosových map. Získané
data lze také uložit pod jménem konkrétného pozemku pro následné vyhodnocení.
Na základě těchto dat můžete následně vytvořit aplikační mapy pro hnojení nebo
provedení postřiků. Také si můžete přímo v počítači navrhnout jízdy po pozemku
a s pomocí datové karty je přenést do monitoru v traktoru. Řidič si zvolí jméno
pozemku a systém řízení CASE IH AccuGuide ho začne automaticky vézt po přednastavených paralelních liniích. Pouze na základě kvalitních informací lze provádět
vyhodnocení prováděných činností a lépe specifikovat náklady na jednotlivé práce.
AFS systém pro pokročilé precizní zemědělství je řešením jak optimalizovat náklady
a dosáhnout v budoucnosti vyšších zisků!

 Importujte a exportujte data pro vaše automatické řízení CASE IH AccuGuide.



 Se softwarem precizního zemědělství AFS a funkcí AFS Field Performer můžete zpracovávat informace o výnosu, sklizené ploše, vlhkosti, spotřebě paliva na jednotlivých pozemcích.

ACCUGUIDE – AUTOMATICKÉ SATELITNÍ ŘÍZENÍ
PRECIZNÍ, PRODUKTIVNÍ, PŘENOSNÝ
KOMPONENTY PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSTVÍ PRO
VaŠI FARMU
CASE IH AFS zařízení (Advance Farming System) nabízí pro každý provoz nejmodernější komponenty, které vyhovují i specifickým podmínkám Vašeho provozu. Díky
přesnému naváděcímu systému lze informace o provozu stroje spojovat s konkrétní
polohou. Informace spojené s polohou lze následně používat např. při aplikaci hnojiva,
postřiku, které se dostanou přesně do těch míst, kde je to nutné. To vše dokáže AFS
systém a zajistí optimalizaci Vaší produktivity a výnosů.
Mlátičky s axiálním mlátícím ústrojím a většina traktorů od CASE IH mohou být vybaveny paralelním systém navádění AccuGuide přímo od výrobce nebo mohou mít již
hotovou přípravu pro naváděcí systém. Stroj s přípravou pro AccuGuide umožňuje předělávat jednotlivé komponenty navigace mezi technikou, která ji bude aktuálně
potřebovat – jednoduché a flexibilní řešení od CASE IH.

 Accuguide

– systém automatického řízení.
Uzpůsobte si Vaše individuální nastavení a ovládejte jízdy přes dotykové obrazovky AFS 300 nebo AFS 600.

 Optimalizujte

počet jízd po Vašem pozemku
s pomocí softwaru AFS CASE IH

Jak přesné je
DGPS, RTK a VRS
 CASE IH RTK a VRS
2,5 cm přesnost mezi záběry
 Omnistar HP
5 – 10 cm přesnost mezi záběry
 Egnos DGPS & Omnistar VBS
15 – 30 cm přesnost mezi záběry
 Pouze GPS
Přesnost 1 – 5 m, využití u automobilů, v turistice

CASE IH AccuGuide
• Šetří náklady, protože zabraňuje překrytí mezi jednotlivými záběry.
• Zabezpečuje, že jednotlivé záběry pracovního stroje jsou stejné bez zvýšené
námahy řidiče.
• Absolutně přesná navigace s RTK
nebo VRS korekcí.
• Ukládání dat pro následné zpracování
a jejich analýzu s cílem přesného stanovení nákladů na prováděnou práci.
• Jízda ve stejných kolejových řádcích
znamená menší utužení pozemku
a v konečném součtu vyšší výnos
a zisk.


CASE IH: Pro ty, co chtějí víc!

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ
ACCUGUIDE & EZ 500

RTK A VRS
PŘESNOST 2 CM

AUTOMATICKÉ ŘÍZENÍ
ACCUGUIDE & EZ 500

OMNISTAR HP
PŘESNOST 5 – 10 CM

ASISTOVANÉ ŘÍZENÍ

EGNOS
PŘESNOST 15 – 30 CM
✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

CASE IH doporučuje maziva

Postřikování
Hnojení
Zpracování půdy
Brány
Setí/Sázení
Meziřádková kultivace
Meziřádková kultivace > 2cm

MANUÁLNÍ NAVÁDĚNÍ

POUŽITÍ RŮZNÝCH
SYSTÉMŮ PARALELNÍHO
NAVÁDĚNÍ:

EGNOS
PŘESNOST 15 – 30 CM

>> Více výkonu >> Více produktivity >> Více komfortu >> Více úspor

Spokojení uživatelé
V rámci celé Evropy jsou zákazníci strojů CASE IH podrobně proškoleni o možnostech nastavení a využití softwaru pro precizní zemědělství. Pro další dotazy je k dispozici on-line podpora zcela zdarma. Podpora bude také směřována k novým informacím
o korekčních signálech a jejich použitím v precizním zemědělství.

Váš prodejce:

AGRI CS a. s.
Hybešova 14, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 402 285, fax: 519 402 287
w w w. a g r i c s . c z


Výhradní dovozce do ČR autorizovaný výrobcem

www.caseklub.cz

