Agrotechnológie RAVEN
Aplikačná technológia prípravkov na ochranu rastlín

Aplikačná technológia Raven
ponúka riešenia úspor nákladov
prípravkov na ochranu rastlín!

Poľné počítače a navigácie

Vždy sa pýtame, aký problém potrebujete
riešiť
V súčasnej situácii sa poľnohospodársky subjekt
nezaobíde bez sledovania nákladov a ich úspory.
V prvom rade ide o úsporu spotreby PHM, granulovaných hnojív, osív a v neposlednom rade o
úsporu prípravkov na ochranu rastlín. Agrotechnológie Raven dokážu riešiť väčšinu kontrol a regulácií poľnohospodárskych operácií.

VIPER 4

ENVIZIO PRO

CRUIZER

Hlavné znaky monitorov
•

farebný dotykový displej

•

možnosť pripojenia na RTK

•

pohľad z vtáčej perspektívy a 3D náhľad

•

navádzanie po trase A-B

•

vyznačenie bodov návratu

Spoločne navrhneme riešenia

•

vyznačenie hraníc pozemku

Raven aplikačné technológie ponúkajú väčšinu
riešení pri ochrane rastlín ako aj unikátne injektážne zariadenie Sidekick, ktoré dávkuje do vody
agrochemikálie.

•

export dát vo formátoch .shp, .kml, bitmap

•

po pripojení Slingshot RTK monitoring výkonov
a pripojenie na internet

•

CANbus port

•

2 x USB port (Cruizer a Envizio Pro 1x USB)

•

možnosť pripojenia 4 kamier a 12,1“ displej v ráme
z horčíkovej zliatiny (len Viper 4)

•

prepis úrodových máp (okrem Cruizer)

Príklad spájania modulov pre postrekovanie

RAVEN INDUSTRIES

Systém Raven sa skladá jednoducho pomocou modulov, ktoré sa prepájajú konektormi do centrálneho počítača.
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Ďalšie možnosti rozšírenia funkcií:
Switch Box
Zariadenie nahrádza monitor na automatické riadenie postrekovej dávky do hektára. Zjednodušuje obsluhu postrekovačov, keďže nastavenie postreku a navigácie GPS sa zadáva na jednom monitore a zlepšuje výhľad z kabíny vďaka svojmu malému rozmeru. Switch Box je kompatibilný s poľnými počítačmi Viper a Envizio Pro.

Accuboom
Manažuje sekciové ventily na postrekových ramenách cez GPS v troch možnostiach citlivosti.

Sidekick
Zariadenie umožňuje pracovať s oddelenou vodou od agrochemikálií. Koncentrovaná agrochemikália je miešaná s vodou
bezprostredne pred vstupom do postrekových ramien.

Autoboom
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RAVEN INDUSTRIES

Umožňuje pomocou ultrazvuku udržiavať horizontálnu polohu postrekových ramien.

