UNIVERZÁLNA SADA RAVEN RTK NET
Modernému manažmentu v súčasnosti už nie je potrebné argumentovať o nevyhnutnosti automatického riadenia poľnohospodárskych
strojov s okamžitou presnosťou +- 2,5 cm. To umožňuje univerzálna sada automatického riadenia Raven RTK NET pripojením
na mobilný internet. Takúto sadu je možné jednoduchým spôsobom nainštalovať na akýkoľvek poľnohospodársky stroj.
AKO ZARIADENIE PRACUJE
Presnosť zariadenia prenosom RTK korekcií umožňuje prepojenie poľnohospodárskeho stroja na mobilný internet kdekoľvek na území SR.

Z ČOHO SA SKLADÁ UNIVERZÁLNA SADA RAVEN RTK NET
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monitor Raven Cruizer II RTK
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riadenie na hriadeli volantu
Raven Smar Trax MD
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modem dátového internetu
Raven Slingshot na SIM kartu,
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BEZPLATNÉ VYSKÚŠANIE
Zariadenie je možné zapožičať poľnohospodárskemu subjektu zaregistrovanému v SR na vyskúšanie v dĺžke 30 kalendárnych dní
bezplatne.
Server Raven v USA je prepojený prostredníctvom internetu na server SKPOS alebo SMARTNET. Ten prenáša veľkoobjemové
korekčné dáta, ktoré prekonvertuje na zhustené RTK korekcie a pošle ich cez GSM mobilný internet priamo do modemu v traktore.
Pre presnú lokalizáciu stroja v teréne sa využíva najbližšia referenčná stanica v okruhu 50 km. Na pripojenie modemu v traktore
sa využíva sieť GSM v technológii EDGE (2 G) ktorá má výborné pokrytie a kapacitne (1,06 MB/hod) postačuje na prenos zhustených
dát. Tým sú vytvorené prepoklady spoľahlivej prevádzky zariadenia.
AKÉ SU PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY
Možnosť výberu prevádzkovateľa referenčných staníc
SKPOS
alebo
SMARTNET

300 € / jeden kalendárny rok

SIM karta na dátový internet

6 - 9 € / jeden mesiac ( podľa operátora )

50 € / jeden kalendárny rok

FUNKČNÁ SCHÉMA ZARIADENIA
RAVEN RTK NET

REVOLÚCIA V AUTOMATICKOM RIADENÍ
POĽNOHOSPODÁRSKYCH STROJOV V SYSTÉME
RAVEN RTK NET
Profesional Servis s.r.o.
Maďarovská 77
935 87 Santovka
Slovenská republika
tel. : +421 36 63 99 006
fax.: +421 36 63 99 319

technická podpora:
Bc. Matej Šimončič
mob.: +421 90 76 45 118
info@profesionalservis.sk

www.profesionalservis.sk
www.ravenprecision.com
www.ravenslingshot.com

