AKTUÁLIS

Már elérhetõ a magyar fejlesztésû LD-Agro
kormányautomatika és robotpilóta
Szeretne kevesebb ráfordítással és nagyobb haszonnal gazdálkodni?
Kézzel fogható azonnali megtakarítást és többlethozamot elérni? Az
LD-Agro robotpilóta rendszerekkel mindez elérhetõ, ismerje meg
hogyan!
tika végzi a gép kezelõje helyett. Elõ-

Az emelkedõ input-anyagok árak jelen-

fordult már Önnel, hogy hogy kevés idõ

tõs szerepet játszanak a termelés költ-

alatt sok szántóföldi munkát kellett

ségében. Ezt sokféleképpen lehet csök-

elvégeznie?

kenteni, már egy egyszerû GPS-es sorvezetõ is jelentõs megtakarításokat

Mezõgazdasági gépvezérlés
segítségével függetlenítse magát
külsõ tényezõktõl, amennyire
csak lehet!

eredményezhet. Sok esetben a munkavégzés minõségére nem fordítanak
elég figyelmet, az így keletkezõ átfedések és kihagyások pedig területteljesítményben és a hozamban okoznak ki-

anyag megtakarítás érhetõ el, legyen

esést. Ez magával hozza aztán a több

szó vetésrõl, sorköz-kultivátorozásról

üzemanyag-felhasználást, több mun-

vagy vegyszerezésrõl. A kormányauto-

kaórát, több üzemórát, ami magasabb

matika minden olyan esetben használ-

szervizköltséget jelent, stb. Hogyan le-

ható, ahol szükség van a pontos sor-

het mégis a kevesebbõl többet kihozni?

csatlakozásra, vagy amikor még nem
rendelkeznek mûvelõ utakkal. Mezõ-

Pontosabb munkavégzés LD-Agro
mezõgazdasági gépvezérléssel és
robotpilótával!

gazdasági gépvezérléssel precízebb a

Emberi beavatkozás nélkül traktorok,

Az LD-Agro robotpilóta
rendszerek tehermentesítik
a gép kezelõjét!

kombájnok,

permetezõk

akár

+-2

cm-es pontossággal haladnak egyenes

munkavégzés, milyen elõnye van még?

vagy görbe nyomvonalakon mezõgaz-

Automata kormányzással nem számít,
milyen napszak van, hiszen a robotpilóta éjjel is megtalálja a csatlakozó
sorokat! Mezõgazdasági gépvezérlés
porban vagy ködben, a nap 24 órájá-

dasági gépvezérlés segítségével. Ro-

ban folyamatosan biztosítja a pontos

botpilóta használatával több szem-

és költséghatékony munkavégzést! Az

pontból is kézzelfogható megtakarítást

LD-Agro mezõgazdasági gépvezérlések

érhet el. Mik is ezek pontosan?

fent említett elõnyei precízebb munkavégzést eredményeznek kevesebb input-anyag felhasználásával, ezáltal növeli a hatékonyságot!
Maximalizálja

gazdasága

haté-

konyságát Ön is az új, LD-Agro
A kormányautomatika leveszi a trakto-

robotpilóta rendszerekkel! Csök-

ros válláról a gép soron tartásának ter-

kentse a termelés költségeit, nö-

hét, így figyelmét a tényleges munka-

velje a hozamot Automata kor-

LD-Agro kormányautomatika +- 2
cm-es sorcsatlakozási és visszatérési pontossággal, minden
munkamûvelethez!

folyamatra tudja összpontosítani. A

mányzás használatával! A megfe-

mezõgazdasági gépvezérlés csökkenti

lelõ mezõgazdasági gépvezérlés és

a fáradságérzetet, ezáltal növeli a

GPS-vevõ

hatékonyságot. Robotpilóta használa-

szakértõ kollégáink segítségét!

Mivel a robotpilóta használatával a

tával egy hosszú mûszak végén is tö-

csatlakozó sorok mindig párhuzamo-

kéletes lehet a munkavégzés, hiszen a

Kocsis Árpád

sak, jelentõs input anyag és üzem-

gép soron tartását a kormányautoma-
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