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Ce este Agricultura de Precizie ?

Decizie informată la momentul potrivit



Controlul Sectiunilor

ISOBUS

Documentarea lucrarilor

Rata variabila

Transfer de date Wireless

AUTOTRAC

Rata variabila

Intoarcere Automata

Comunicare intre utilaje

Baza



Ce este un utilaj inteligent ?

Un utilaj capabil sa comunice cu fermierul



UTILAJ INTELIGENT

AutoTrac

Controlul sectiunilor

ISOBUS

JDLink

Expert Alerts

Documentatie

Operations Center 

pe mobil

Wireless Data Transfer

Turn Automation

In-Field Data Sharing

Machine Sync



AGRICULTURA DE PRECIZIE IN 5 PASI

Ultimul pas in agricultura de precizie este reprezentat de 

procesarea automata a datelor din mai multe surse 

(utilaj, senzori, imagini satelitare etc.) si luarea unor 

decizii rapide, bazate pe informatii reale. 

5. INSTRUMENTE SUPORT DECIZIONAL

Automatizarea ansamblului utilaj-implement are ca 

rezultat utilizarea optima a resurselor, maximizarea 

timpului de lucru, partajarea informatiilor intre operatori 

si o calitate superioada a lucrarii

4. AUTOMATIZARE LUCRARI

Documentarea lucrarilor reprezinta o etapa importanta 

pentru analiza informatiilor din teren, permitand evaluarea 

zonelor de potential din parcela, respectarea dozelor 

recomandate, vitezelor de lucru si controlul automat al 

implementului

3. DOCUMENTARE ISOBUS

Primul pas spre agricultura de precizie este reprezentat 

de realizarea unor lucrari de calitate superioara. 

Autoghidarea permite eliminarea suprapunerilor si a 

supra-aplicarii, folosirea optima a inputurilor in zonele 

definite,  diminuarea consumului de carburant si 

focusarea operatorului pe calitatea lucrarii

2. AUTOGHIDARE

1. COLECTARE, UNIFORMIZARE SI ANALIZA INFORMATII

Nu pot imbunatati ceea ce nu pot masura. Uniformizez 

informatiile: latimi de lucru, linii de ghidare, denumire 

parcele, inputuri, utilaje, implemente, forta de munca.

Operations Center

JDLink

Aplicatii mobile

Documentatie

AUTOTRAC

ISOBUS & WDT

Section Control

Rata variabilă

RowSense/Vision

In-Field Data Sharing

Machine Sync

Turn Automation

Index vegetatie

Analize sol

Imagini satelitare

Statii meteo

Alerta boli

MyJohnDeere.com

Nivel de bază

Nivel avansat

Agricultura de precizie

Viitorul



57 €/ha - BENEFICIILE Pachetului de Agricultura de Precizie de la John Deere

Fără suprapuneri!

Fără bani irosiți!

49,80 €/hectar 
Controlul Secțiunilor

+

AutoTrac SF1 gratuit cu 

abatere maxima 15 cm 

vs.    

30 cm cu EGNOS!

Introduceți datele o dată :            

Le folosiți mereu!

Comunicare wireless 

Birou         Utilaj :

Știi de oriunde ce știe și tractorul 

tău! 

6,00 €/hectar 

Timpul tău este prețios!

Fii eficient!

Acces la display-ul utilajului de 

pe tefefon sau laptop :

Mai puține apeluri, mai puține 

drumuri la utilaj!

1,40 €/hectar 



 Suprapunere 5%

 18, 4 ha lucrate în plus
 Suprapunere 14 %

 25 ha lucrate în plus

Consecințe :

 Costuri mari de producție

 Productivitate scăzută

 Uzură utilajelor

 Costuri cu forța de muncă etc.

Ce oferim : 

 AutoTrac cu abatere mica

 Activare Premium pe 

monitor pentru TC-SC

 Training pentru operarea 

sistemelor AMS

 Hărți de aplicare

Nevoile fermierului : 

 Ghidare automată

 Precizie în lucru

 Viteză de deplasare

 Productivitate

 Economie de input-uri



1. PLATFORMA ONLINE & MOBIL

PACHETELE FARMSIGHT

2. ACTUALIZARE SOFTWARE Semnal GPS Menținerea performanțelor Compatibilitate ISOBUS Funcții noi pe display 

3. EXPERT ALERTS Proactivitate Unic în piață Previn, nu repar

4. DOCUMENTAȚIE ISOBUS

5. WIRELESS DATA TRANSFER

6. TRAINING AMS OPERATOR

7. OPTIMIZARE UTILAJ

8. CONNECTED SUPPORT

9. AGRICULTURA DE PRECIZIE

10. UTILAJ DE BACK-UP

Toată informația într-un 

singur loc
Istoric agronomic Rapoarte și comparații Gestionarea fermei

Decizii mai buneInformații exacteControl totalUn display face tot

Decizii în timp realEconomie de timp

Pregătiți pentru viitorOperatori profesioniștiExploatează potențialul 

Durată de viață mărităExploatare eficientăScad consumul

Linie directă cu specialiștiiSuport pentru operatorProactivitate

Simplu pentru operatorComunic cu utilajul

Cunosc utilajul

Cresc productivitatea

Țin service-ul aproape

Lucrări de calitateEconomie de inputuriRată variabilăAuto-ghidare de top

Continui să lucreziFără timpi morțiLucrez fără grijiDisponibilitate maximă

SELECT

Siguranță în lucru

PREMIUM

ULTIMATE



Gestionez intreaga activitate din 

ferma, utilaje, forta de munca, 

lucrari, inputuri intr-un singur loc. 

Actionez pe baza informatiilor reale

din teren

1. PLATFORMA ONLINE

2. ACTUALIZARE SOFTWARE

4. AGRICULTURA DE PRECIZIE

5. TRAINING AMS OPERATOR

6. DOCUMENTATIE

7. APLICATII MOBILE SI 

TRANSFER DE DATE WIRELESS

8. CONNECTED SUPPORT

9. OPTIMIZARE UTILAJ

10. UTILAJ DE BACKUP

Am intotdeauna cea mai recenta

versiune de software pentru antena

si display, ceea ce imi permite

utilizarea optima a tehnologiei de 

pe utilaje

Economie de inputuri cu ajutorul

tehnologiei (eliminare suprapuneri, 

supra-aplicare, diminuarea tasarii

solului). Operatorul se concentreaza

pe calitatea lucrarii, nu pe condus.

Sunt sigur ca operatorul foloseste in 

mod optim resursele (utilaje, 

inputuri) si documenteaza lucrarile

efectuate, garantand calitatea

lucrarilor din teren.

Gestionez lucrarile din ferma, 

consumurile de inputuri, gradul de 

realizare a lucrarilor si calitatea 

lucrarilor (viteza, doza, inputuri). 

Harti de randament si aplicare cu 

rata variabila.

Agenda campului pe telefon. Utilaje, 

inputuri, lucrari, consumuri 

disponibile de oriunde si oricand. 

Transfer si recuperez informatii, fara 

sa ma deplasez la utilaj.

Stiu ce face operatorul si il pot ajuta

prin conectarea la distanta pe

display. Specialistii de service IPSO 

planifica interventiile pe baza „fisei

de sanatate” a utilajului.

Exploatez in mod optim toate

capacitatile utilajului, reducere

consum de carburant, prelungire

durata de viata a utilajului si a 

pneurilor (balastare, vibratii, 

patinare), randament sporit, 

productivitate marita.

Beneficiez de tractor sau combina

de backup pentru a maximiza

timpul de lucru.

DE CE AM NEVOIE DE FARMSIGHT? 10 MOTIVE...

3. EXPERT ALERTS

Primesc notificari despre

modificarea parametrilor de 

functionare, inainte de producerea

unor defectiuni. Previn imobilizarea

utilajului si castig timp de 

exploatare.


