eFarmer – Více než navigace
Spojili jsme navigaci a nástroj na vyměřování do jednoho systému
Systém eFarmer posunuje vnímání polní navigace na úplně
novou úroveň. Jedná se o ucelený systém, který kombinuje
funkcionality a cenovou dostupnost standardního tabletu,
profesionální GPS+GLONASS antény a online sdílení dat s
kanceláří.
Veškeré ovládání je neuvěřitelně intuitivní a přehledné díky
možnosti použití tabletu s úhlopříčkou až 25 cm. Vaše data jsou
automaticky zálohovaná a dostupná v traktoru i v kanceláři.
Kompatibilita s LPIS je samozřejmostí.

Možnosti použití systému
•
•
•
•
•
•
•

NOVÉ – PŘIPRAVENO PRO AUTOPILOT!

Polní navigace - standardní funkce polní navigace pro rozmetání, postřiky atd. (navigace dle
A-B přímky nebo A-B křivky)
Zaměřování půdních bloků – záznam hranic objezdem pozemku traktorem nebo i ručním
zakreslením při obchůzce lokality. (zaměření oseté/osázené plochy, hnojiště, erozních pásů,
souvraťových zón atd.)
Import /export hranic z LPIS - bez potřeby převodních programů jednoduše importujete
hranice z LPIS přímo do webového portálu eFarmer. Hranice se automaticky zobrazí
v navigačním tabletu v traktoru během několika sekund i když je tablet mimo kancelář.
Mapování překážek na poli – možno zaznamenat různé druhy překážek na poli včetně jejich
polohy a fotografie
Mapové podklady Google – pomocí aktuálních podkladů již nebudete tápat, jestli jste na
správném poli
Osevní plán – Jednotlivé půdní bloky jsou zobrazeny barevně dle osevního plánu
Úkoly prací – vytvořte si v kanceláři plán prací včetně informací o dávkách hnojiv, pre-mixů
chemie, výsevku a přiřaďte je k polím. Tyto informace budete mít v navigaci k dispozici přímo
na poli. Po provedení prací bude vytvořen automaticky výkaz o provedené práci včetně vašich
poznámek a fotografií. Plán můžete zaslat řidiči přímo do stroje i když není na středisku.
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Varianty a ceny
App eFarmer

•
•
•

Aplikace pro Android
Kancelářská webová
aplikace
V budoucnu možno
připojit externí anténu

App eFarmer
Anténa Novatel

•
•
•

•
•

Aplikace pro Android
pro 1. rok
Kancelářská webová
aplikace
Externí anténa
Novatel s přesností
15-20 cm, příjem
GPS/GLONASS
Napájecí a
propojovací kabeláž
Instalace v ceně
3.500,-Kč ZDARMA

App eFarmer
Anténa Novatel
Tablet 8“ Lenovo
Držák RAM
•
•
•
•
•
•
•

2790,-Kč/rok

37.000,-Kč

Aplikace pro Android pro
1. rok
Kancelářská webová
aplikace
Externí anténa Novatel
s přesností 15-20 cm
příjem GPS/GLONASS
Napájecí a propojovací
kabeláž
Tablet 8“ (20 cm) Lenovo
TAB 2 A8-50 LTE
datamodem
Odolný traktorový držák
tabletu RAM
Instalace v ceně 3.500,Kč ZDARMA

44.900,-Kč

App eFarmer
Anténa Novatel
Tablet 10“ Asus
Držák RAM
•
•
•
•
•
•
•

Aplikace pro Android pro
1. rok
Kancelářská webová
aplikace
Externí anténa Novatel
s přesností 15-20 cm
příjem GPS/GLONASS
Napájecí a propojovací
kabeláž
Tablet 10“ (25 cm)
Asus ZenPad, LTE
datamodem
Odolný traktorový držák
tabletu RAM
Instalace v ceně 3.500,Kč ZDARMA

46.900,-Kč

Uvedené ceny neobsahují DPH

Aplikace eFarmer je k dispozici ke stažení ZDARMA
v obchodu Google Play na zkušební období 10 dní
Specifikace systému
•

•
•
•
•
•
•

Tablet nebo smartphone s operačním systémem
Android s úhlopříčkou až 25 cm (Minimální
konfigurace tabletu: Android OS 4.4, velikost
displeje 7“ a rozlišení 1280x800, CPU 4-core,
1GB RAM, Wi-Fi nebo 3G/LTE, Bluetooth 2)
Robustní držák tabletu RAM pro použití
v zemědělství
Profesionální externí GPS+GLONASS anténa
Novatel s přesností 15-20 cm
Patentovaná technologie GLIDE, která zaručuje
přesnost i při dlouhodobém výpadku korekcí
EGNOS
3D zobrazení, 2D plošné zobrazení, pro kontrolu
pokrytí aplikací a pracovních činností a udržení
na požadované linii
Navádění a řízení v režimech: A-B linie, A-B
křivka
Kompletní propojení s kanceláří (hranice polí,
osevní plán, zóny polí, úkoly prací a jejich stav)
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