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gPs-es terÜLetmérők

Ld-Agro - gPs mapper

Ld-Agro – Precision mapper

egyszerűen kezelhető területmérő készülék

még nagyobb pontosság, továbbá pontot, vonalat és területet is kimérhet!

Területmérés
pontossága ~ 1%

Precision
mapper

Precision
mapper rtk

Pontrögzítés
pontossága 2-3 m

Területmérés
pontossága < 0,5%
Pontrögzítés
pontossága < 1 m
GPS, Glonass

Területmérés
pontossága < 0,01%
Pontrögzítés
pontossága ± 2,5 cm
GPS, Glonass, Galileo

GPS, Glonass
Koordináta rendszerek
EGNOS, WAAS, MSAS
Integrált GPS
Térképekhez KML
formátum

Koordináta rendszerek
EGNOS, WAAS
Bluetooth, GeoX4

Térképekhez SHP és KML formátum

A magyar nyelvű, felhasználóbarát szoftverének köszönhetően a használata gyors és egyszerű! Megad egy táblaazonosítót és indulhat is a területmérés gyalogosan, vagy akár autóval is. A területmérő másodpercenként rögzít
egy pontot az útvonalon, amelyen halad, így a szabálytalan alakú táblák is pontosan felmérhetőek!

A Precision mapper előnyei:
Minden eddiginél egyszerűbben kimérheti a földterületek nagyságát, részterületeket, vonalakat, vagy talajminta-vételezési pontokat. Internetelérés esetén térképet is láthat a felmért objektumok alatt, így könnyebb és pontosabb a mérés.

1% körüli pontossága miatt kiválóan alkalmas a földalapú támogatások igényléséhez, bérmunkák elszámolásakor.
Felmérhető még vadkár, vízállásos terület, erős gyomosodás, de akár talaj-mintavételezési pontokat is rögzíthet!

A felmért adatok rétegenként kezelhetőek, így mindig csak a kívánt objektumok
láthatóak egy-egy területen. A személyre szabható sablonok segítségével egyedi
színeket, egyedi tulajdonságokat, paramétereket és szövegmezőket rendelhet az
objektumokhoz. Az adatok Shape és Google KML formátumban számítógépre
másolhatóak, vagy akár a terepről e-mail-en is továbbíthatóak!

Ld-Agro – geo mapper
Pontosabb, hátizsákos kivitel, ha nem szeretne a földmérőre várni!
Területmérés
pontossága ~ 0,5-1%
Pontrögzítés
pontossága < 1,5 m

EGNOS, WAAS, RTK
Bluetooth, Stonex S500

teljes értékű okostelefon
A Precision Mapper okostelefonjával fényképeket is rögzíthet a felmért területről, talajmintavételezési helyről, hogy a későbbiekben könnyebben be tudja majd azonosítani!

GPS, GLONASS

IP68-as por- és cseppállóság:

Koordináta rendszerek

Vadkár, vagy vízállásos terület felmérése nem várhat.
A Precision Mapper területmérő GPS esőben, sárban,
koszban is használható készülék, köszönhetően az
IP68-as kivitelének. Por, eső, kosz, sár – a Precision
Mapper-nek nem akadály!

EGNOS, WAAS, MSAS
Vezetékes GPS kapcsolat
Térképekhez KML
formátum

rtk pontosság
A hátizsákos kivitelű, GLONASS műholdakat is használó GEO Mapper segítségével
táblák sarokpontjai, töréspontjai is kimérhetőek. A 1,5 m alatti pontossággal már a
területi viták is rendezhetőek, kerülje el a konfliktusokat a szomszédjaival!
A felmért táblák, pontok kinyerhetők shape és Google KML formátumban is, így
akár műholdképre is illeszthetők! Mindegy, hogy milyen formátumban vannak
meg az adatai, hiszen a területmérő szoftver kezeli az EOV és WGS84 koordináta
rendszereket is, illetve konvertert is tartalmaz.
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±2,5 cm pontos mérés valós időben, legyen szó területmérésről vagy
pontkitűzésről! Egy SIM-kártya és RTK korrekciós jel előfizetés segítségével
valósulhat meg a néhány cm-es pontosságú pontkitűzés! A korrekciós jel
megvásárolható, érkezhet egy hálózati RTK szolgáltatótól, vagy saját bázisállomásról is. Mérjen precízen, RTK pontossággal pontot, vonalat, területet,
különösen ha földet vásárol!
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Ld-Agro – mg Navigátor v1

Ld-Agro – mg Navigátor v2

megfizethető árú sorvezető műtrágyázáshoz, nagy kijelzővel!

Lenyűgöző funkciók, pontos vezetés a fordulókban és a kanyarokban is!

18 cm-es érintőképernyő

7” / 18 cm-es érintőképernyő

Területmérés, hektárszámlálás,
sebesség kijelzése

Területmérés, félbehagyott munka
folytatása, hektár számítás

0-30 cm* sorcsatlakozási
pontosság. RMS: 67%

GEO-X Pro 0-18 cm* / GeoX4 0-25 cm*
sorcsatlakozási pontosság. RMS: 95%

Másodpercenként egyszeri
jelfrissítés

Választható 4 Hz vagy 10 Hz–es
GPS vevő

GPS, GLONASS

GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP

EGNOS, WAAS, MSAS

EGNOS, WAAS, MSAS

2D/3D-s grafikus kijelző

2D/3D-s grafikus kijelző

Munkaadatok és munkajelentés
tárolása a készülékben

Manuális szakaszvezérlés

Az adatok PC-n megtekinthetőek

Akadály és területhatár előrejelzés
Munkaadatok és munkajelentés tárolása
Masszív és stabil rögzítés

elérhető megtakarítások:
•
•
•
•
•

Az adatok PC-n a Google Earth térképészeti programmal megtekinthetőek

Átfedés nélküli műtrágyázás ~ 4%-kal kevesebb műtrágya
Nincs kezeletlen terület műtrágyázásnál ~ 0,2%-os hozamnövekedés
Átfedés nélküli növényvédelem ~ 4%-kal kevesebb vegyszer
Nincs kezeletlen, gyomos terület ~ 0,2%-os hozamnövekedés
Üzemanyag felhasználás ~ 4% megtakarítás

elérhető megtakarítások:
• Átfedés nélküli műtrágyázás ~ 5%-kal kevesebb műtrágya
• Nincs kezeletlen terület műtrágyázásnál ~
0,3%-os hozamnövekedés
• Átfedés nélküli növényvédelem ~ 5%-kal
kevesebb vegyszer
• Nincs kezeletlen, gyomos terület
~ 0,3%-os hozamnövekedés
• Üzemanyag felhasználás ~ 5% megtakarítás

Az mg Navigátor v1-es készülék előnyei:
Megfelelő munkavégzés ködben, sötétben és akár porfelhőben is. Jelentős mértékben tehermentesíti a gépjárművezetőt, így az átfedések és kihagyások minimálisra csökkenthetők. Nagyon egyszerű a kezelése, kézikönyv alapján
gyorsan elsajátítható. A készülék 5 perc alatt felszerelhető, illetve átszerelhető másik gépbe.
Sorvezető készülékkel egyenes vagy görbe referencia vonalakhoz igazodva Ön mindig az optimális nyomvonalon
haladhat, így minimálisra csökkentve az átfedéseket vagy kihagyásokat. A GPS-es sorvezető segítségével a gépköltségeket és a munkaidejét is csökkentheti! Végezzen el több munkát kevesebb idő alatt!

mindig ideális nyomvonalon haladhat!
A művelőút nélkül végzett szántóföldi munkáknál az átfedések mindig napirenden vannak és jelentős költségeket
okoznak: ez átlagosan 7% feleslegesen kijuttatott műtrágyát, növényvédőszert, gépköltséget és munkaórát jelent.
Mindezt most egyszerűen elkerülheti az LD-Agro Mg Navigátor V1 GPS-es sorvezető készülékkel! Nincs többé jelentős átfedés a sorok között! Nincs többé feleslegesen kijuttatott műtrágya vagy növényvédőszer!

extra funkciók nagyobb pontossággal!
A sorvezetés, területmérés, hektárszámlálás, gépadatok és táblaadatok elmentésén túl, az Mg Navigátor V2 sokkal
többet is tud! Nemcsak a kihagyásokat mutatja, hanem az átfedéseket is kijelzi. Képes rögzíteni akadályokat, melyre
figyelmeztet, vagy ahhoz a ponthoz később visszanavigálni, ahol a táblán kifogyott a vegyszer.

A manuális szakaszvezérlés (msC)
Permetezéskor pontosan előre jelzi, mikor és melyik szakaszt kell lekapcsolni az átfedés elkerüléséhez! Ha fülkéből
gombnyomással vezérelhető szórókerete van és sok, szabálytalan alakú, kisebb táblája, rengeteg pénzt takaríthat meg!!

Bárki számára egyszerűen kezelhető:

Pontosabb jelek = precízebb munkavégzés!

Egyszerűen megadja a munkaszélességet, az első soron végighaladva felveszi a referenciavonalat, és a fordulót követően máris az ideális nyomvonalon haladhat. Használja a területmérés funkciót, ha bérmunkáról van szó, legyen
pontos az elszámolás is!

Már a GeoX4 GPS vevő is minden elérhető műholdról másodpercenként négyszer vesz jelet, ezért négyszer annyi
műholdjelből dolgozik, mint az Mg Navigátor V1! Ez a sorok között gyorsabb reagálást, a sorok végén pedig simább
és gyorsabb fordulást, sorra találást jelent, ami már pénzben is mérhető! Az opciós GEO-X Pro vevő pedig már másodpercenként 10 jelet vesz.
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Ld-Agro – Lineguide 800

Ld-Agro – Lineguide 1000

8”-os nagy kijelző, sokoldalú fejleszthetőség!

10”-os csepp- és porálló készülék, 0-18 cm-es sorcsatlakozási pontosság

20 cm-es érintőképernyő, 800x480-as felbontás!
Területmérés, félbehagyott munka folytatása,
sebesség kijelzése, hektár, kihagyott és átfedett
terület számítása
GEO-X Pro 0-18 cm* / GeoX4 0-25 cm*
sorcsatlakozási pontosság. RMS: 95%
GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP érték állítás
EGNOS, WAAS, MSAS
2D/3D-s grafikus kijelző
Manuális szakaszvezérlés: permetezésnél,
műtrágyaszórásnál és vetésnél
Akadály, területhatár rögzítés és előrejelzés
Munkaadatok és munkajelentés tárolása a
készülékben
Fejleszthető univerzális automata kormányzással, hidraulikus vezérlésű robotpilótával
Választható 4 Hz vagy 10 Hz–es GPS vevő
Masszív és stabil műszerfalra történő rögzítés
PC-n a terület alakja, az elvégzett munka és
kihagyások/átfedések megtekinthetőek.

A Lineguide 800-as készülék előnyei:
A készülék 8”-os képátlója miatt nagyon jól látható.
A klasszikus sorvezető funkciók mellett mindent
tud, amire szüksége lehet: területmérés, manuális
szakaszvezérlés, választható a „LED soros” vagy „nyíl
és távolság” kijelzés, akadályok rögzítése, tetszőleges sorvezetési módok, figyelmeztetés akadályoknál és a táblahatár előtt, hektárszámlálás, átfedetten
kezelt és kihagyott területek összesítése!

Lineguide - mely megkülönböztet!

elérhető megtakarítások:

Lineguide – mely megkülönböztet

vonalvezetési módok:

A LineGuide 1000 csúcskategóriájú készülék már csepp- és porálló. Letisztult design
és egyedi innovációs megoldások jellemzik. 9,7”-os kijelzője miatt elsősorban azok
számára ajánljuk, akik szeretik jól látni a térképészeti adatokat és nagyobb gombokat
igényelnek a munkavégzés közben fellépő
rázkódás miatt. Nagy kijelzője a továbbfejleszthetőség miatt is előnyös, képernyőjén
pl. a robotpilóta rendszerek plusz funkciói
is kényelmesen elférnek.

• Átfedés nélküli műtrágyázás ~ 7%-kal kevesebb műtrágya
• Nincs kezeletlen terület műtrágyázásnál ~ 0,6%-os
hozamnövekedés
• Átfedés nélküli növényvédelem ~ 7%-kal kevesebb
vegyszer
• Nincs kezeletlen, gyomos terület
~ 0,6%-os hozamnövekedés
• Üzemanyag felhasználás
~ 7% megtakarítás

Minőségi mester termék, hosszabb élettartammal!
Erősebb processzor és memória miatt gyorsabb
képernyő mozgás, mely a sorra találást segíti a fordulóknál. Lépésenként továbbfejleszthető, akár RTK pontos automata kormányzással is. Óriási 8”-os kijelzőjén az átfedetten kezelt és
kihagyott terület statisztikát is kijelzi.

geo-X Pro nagy pontosságú gPs vevő
Opcionálisan választható a kimondottam mezőgazdasági felhasználásra fejlesztett, másodpercenként tízszeres jelvételre képes GPSvevő is, mellyel 0-18 cm pontos sorcsatlakozást érhető el!
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Hatalmas 9,7” / 24,64 cm képátlójú
érintőképernyő
Területmérés, félbehagyott munka folytatása, sebesség kijelzése, hektár, kihagyott és
átfedett terület számítása
0-18 cm* sorcsatlakozási pontosság.
RMS: 95%
Másodpercenként 10X számol pozíciót
GPS, GLONASS, Galileo ready, HDOP
EGNOS, WAAS, MSAS
2D/3D-s grafikus kijelző
Manuális szakaszvezérlés: permetezésnél,
műtrágyaszórásnál és vetésnél
Akadály, területhatár rögzítés és előrejelzés
Munkaadatok és munkajelentés tárolása a
készülékben
Fejleszthető univerzális automata kormányzással, hidraulikus vezérlésű robotpilótával
Csepp- és porálló
ExtremeFIX RAM rögzítő kar
PC-n a terület alakja, az elvégzett munka és
kihagyások/átfedések megtekinthetőek.

Telefo nál jo n! +36 70/342-3887

A Lineguide 1000-es készülék előnyei:

Pontos gépkapcsolat modellezés

Hatalmas, 9,7”-os kijelzővel rendelkezik, melyen minden funkció jól
látható. A GEO-X Pro mezőgazdaság-specifikus GLONASS, GPS vevővel szélsőséges körülmények (reptér radarállomással, nagyfrekvenciás távvezeték, erősen dombos terület, sűrű erdősáv) között is stabilan dolgozhat! A LineGuide 1000-es készülék nem csak hatalmas
kijelzőjével emelkedik ki társai közül, hanem az eddigi legerősebb
processzorral és legtöbb memóriával rendelkezik kínálatunkban,
mely rendkívül gyors megjelenítést és munkavégzést tesz lehetővé!

www.a g rog a z d a .h u

vontatott
A
B
C
D
E
F
G

-1,2 m
+0,1 m
0,65 m
0,80 m
0,00 m
2,40 m
1,20 m
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Ld-Agro – unidrive robotpilóta
tehermentesítse a gépvezetőt, spóroljon milliókat az input anyagokon!

ü
ü
ü
ü
ü
ü

univerzális, bármilyen gépre felszerelhető
egyszerűen átszerelhető másik gépre
átfedés és kihagyás nélküli
munkavégzés
5-10% műtrágya, növényvédőszer
és vetőmag megtakarítás
Jelentős területteljesítmény
növekedés
Alacsonyabb gépköltség, kevesebb
gázolaj-felhasználás

választható ±2,5 cm vagy 0-18 cm-es pontosság
Amennyiben elegendő a 0-18 cm-es sorcsatlakozási pontosság, úgy az LD-Agro
GeoD10 és LD-Agro GEO-X Pro vevő a megfelelő választás. Amennyiben a ±2,5 cm
pontos munkavégzés a követelmény, RTK előfizetés és két fázisos GPS vevő szükséges! Az RTK szolgáltató lehet egy helyi RTK korrekciós jelszolgáltató, de saját bázisállomást használva, az éves előfizetéses költségektől is el lehet tekinteni. Mindkét esetben
a korrekciós jelek vételéhez az LD-Agro GeoD20-as kétfrekvenciás GPS vevőt ajánljuk!

ü
ü
ü

2 hetes, ingyenes próba lehetőség!
Ingyenes szaktanácsadás a választáshoz!
elérhető árak, ingyenes betanítás és beüzemelés!

„
24 órás pontosság, változatlan munkaminőség
Nem számít milyen napszak van, milyen látási viszonyok, egyenes vagy görbe nyomvonalak,
a nap 24 órájában folyamatosan pontos és költséghatékony munkavégzés! A rendszer nem
csak növeli a hatékonyságot és csökkenti a kezelő fáradságérzetét, a gép kopásait, de egy
hosszabbra nyúlt, fárasztó munkanap esetén is biztosítja, hogy az utolsó sor is ugyanolyan
pontos legyen, mint a legelső!

A környék legpontosabb traktorosa
Az LD-Agro robotpilóta rendszer minden traktorosból a legtöbbet hozza
ki! A terminálok könnyed és logikus kezelhetősége segít lépést tartani
a fejlett és modern technológiával. A rendszer az elérhető ±2 cm-es
pontosságnak köszönhetően bárkiből a gazdaság legjobb és legpontosabb traktorvezetőjét varázsolja!

kényelmesebb és gazdaságosabb munkavégzés
Az LD-Agro UniDrive a traktor kezelőjének munkavégzését jóval kényelmeseb
bé teszi, így figyelmét az egyéb kezelőszervekre vagy fontos döntések
meghozatalára is fordíthatja! Automata kormányzással a művelőnyomokat
is tökéletesen pontosan lehet egymáshoz képest felvenni, hogy a további
munkaműveleteknél se keletkezzen átfedés/kihagyás!

típus- és márkafüggetlen
Az LD-Agro rendszereket bármilyen márkajelzésű erőgépre felszerelheti, nem számít, hogy gépparkja nem egységes!
Az elektromos motor a kormánykerék cseréje nélkül felszerelhető, csúszásmentes kivitelű! Több mint 700 fajta
speciális és további generikus felszerelő készlet a különböző géptípusokhoz! Legyen szó traktorról, önjáró
permetezőről, kombájnról, szinte minden géphez egyedi gépspecifikus megoldások!
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Ne várjon a szezonig,
most érdeklődjön!
+36 70/342-3887

- A megbízható GPS jel garanciája!”

komplett átszerelő készletek
Valamennyi LD-Agro rendszernél komplett átszerelő készletek állnak rendelkezésre
a további gépek előkészítésére. A UniDrive univerzális kormányautomatika esetén
az ECU vezérlőegységet, UniDrive motort és a GPS vevőt, míg a hidraulikus kormányvezérléssel ellátott gépeknél még egyszerűbben csak az ECU-t és a GPS vevőt kell
áthelyezni a másik gépre, amennyiben az is rendelkezik átszerelő készlettel.

Ld-Agro dőlésszög kompenzáció
A beépített iránytű, giroszkóp és gyorsulásmérő a piacon egyedülálló módon korrigálja a
dőlésszöget (dőlést, bólintó mozgást, legyezést, oldalirányú dőlést), és növeli a pontosságot.

Ld-Agro kerékszögszenzor
Pontosság növeléséhez a piacon egyedülálló módon az UniDrive-hoz rendelhető egy kerékszögszenzor is, mely bármilyen terepen pontosan méri a kormányzott kerék állásszögét.

MTZ-be robotpilóta? IGEN!
Kezdje el a precíziós gazdálkodást egy MTZ traktorral! Már nem kell
lecserélnie a bevált traktorját, ha robotpilótát szeretne, mivel kedvező
áron elérhető az LD-Agro hidraulikus robotpilóta rendszer új és
használt MTZ traktorokhoz is. Az MTZ traktorok azon kézenfekvő
előnye mellett, hogy könnyen javíthatóak, jó alkatrészellátással
rendelkeznek, a keskeny kerekei miatt az egyik legideálisabb
sorközművelő erőgépek. Így egy hidraulikus LD-Agro robotpilóta
rendszerrel, a munkáját megkönnyítve, már egy MTZ traktoron is
megvalósítható a precíz, pár cm pontos munkavégzés!

tekintse meg, hogy vet és kultivátorozik egy robotpilótás mtz!
Belarus MTZ 820.4 with LD Agro hydraulic robotpilot

www.a g rog a z d a .h u
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meteoroLógIAI áLLomás

meteobot – meteorológiai adatgyűjtő állomás
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Betegség előrejelzés és helyspecifikus agrármeteorológia!

előzze meg a betegségek kialakulását!
tegye meg idejében a szükséges lépéseket!

Napelemes áramforrás

A helyspecifikus agrármeteorológiai adatok
alapján Meteobot által származó időjárási
adatok automatikusan továbbíthatók a betegségmodellekbe, amelyek előrejelzéseket
készíthetnek a különféle növénybetegségek
kockázatairól.

mobiltelefon-hálózaton keresztüli kommunikáció
egyszerű és gyors telepítés
APP store és google Play applikáció
helyi és múltbéli adatok megjelenítése, tárolása

Tudományos kutatások és számos kísérlet
eredményeként ezek algoritmusokat és szabályokat tartalmaznak. Amikor ideálisak egy-egy
kultúrában a feltételek egy betegség kialakulásához, azt a szoftver automatikusan jelzi,
adott esetben a kockázat mértékét is. Ezek a
szabályok és algoritmusok figyelembe veszik a
csapadékot, a hőmérsékletet, a levegő páratartalmát, a levelek nedvességét, a napsugárzást
stb., ezért szükséges a helyi viszonyokat, a mikroklímát mérő meteorológiai állomás is.

helyspecifikus agrármeteorológiai előrejelzés
háromféle változatban elérhető: Pro, mini, micro
szenzorokkal igény szerint bővíthető

részletes agrometeorológiai
időjárás információk a precíz
gazdálkodáshoz!
A Meteobot Pro egy automata meteorológiai állomás, mellyel valós időben kaphat információkat az időjárásról és a talaj állapotáról a szántóföldön. Figyelemmel kísérheti az időjárási körülmények alakulását a mobilján, valós időben! Elérhetőek akár tábla szinten lebontva a múltbéli
adatok, 10 napos helyspecifikus agrármeteorológiai előrejelzés, vagy akár más Meteobot állomások adatait is megtekintheti.

Betegség előrejelzések

segítség a döntések
meghozatalában!

Búzafélék

szárrozsda, barna levélrozsda, szeptóriás levélfoltosság, búza
sárga levélfoltosság, lisztharmat, fuzáriózis, mikotoxinok a
gabonafélékben

Árpa

lisztharmat, hálózatos levélfoltosság, barna levél rozsda,
Fuzáriózis, mikotoxinok a gabonafélékben

Alma

varasodás, tűzelhalás, lisztharmat (jelenleg fejlesztés alatt),
almadarázs, almamoly, almafa rák, marssonina coronaria

Szőlő

peronoszpóra, szőlő feketerothadás

Sárgabarack, őszibarack, szilva,
cseresznye, meggy

barna rothadás, fehérrozsda

Csapadék mennyiség: mikor érdemes permetezni, aratni, öntözni, stb.

Mérhető
paraméterek

Levegő és talajhőmérséklet: mikor ideálisak a
körülmények a csírázáshoz

Levegő hőmérséklet

-

x

talajnedvesség: alkalmas-e a talaj vetésre, csírázásra, van-e elegendő nedvesség a növények
számára a műtrágya felszívásához

Relatív páratartalom

-

x

0 – 100 %

Légnyomás

-

x

500 – 1100 hPa

Szélsebesség

-

x

0,9 – 40 m/s

meteobot micro

szélsebesség: könnyen megtervezheti növényvédelmi tevékenységét, látható, hogy ideálisak-e
a körülmények a virágzáskor, beporzáskor

Csapadékmennyiség

x

x

0,25 l/m² - ∞

Csapadék intenzitás

x

x

0,25 – 180 l/h

Páratartalom, levélnedvesség: mikor milyen
betegség vagy rovar megjelenésének optimálisak a feltételei, amely segít a megfelelő növényvédelmi döntések meghozatalában, még a betegségek megjelenése előtt

Talaj hőmérséklet

x

x

-55 °C-tól +125 °C-ig

Talajnedvesség

o

x

0 – 100 %

Szélirány

-

o

0° - 360°

Levélnedvesség

o

o

0 – 100 %

•
•
•
•
•
•

mini Pro

mérési tartomány
-40 °C-tól +125 °C-ig

Csak csapadékmérő szenzor (pontosság 0,25 mm / m²)
Beépített modem és akkumulátor, kb. 1 év működési idő
Mobilalkalmazással bárhonnan, bármikor elérheti az adatokat
Beépített GPS a biztonság és a követés érdekében
Nem észrevehető (csak 30 cm magas)
Karbantartást nem igényel, nem kell üríteni, nem fagy,
nem reped szét

x = benne van; o = opció, - = nem elérhető
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hyundai megfigyelő rendszerek
tartsa távol a betörőket, előzze meg a lopásokat

ü
ü
ü

A legkorszerűbb kamerák és rögzítők

ü
ü

Bárhonnan ránézhet a kamerák képére

ü
ü
ü

termékszakértőink segítenek a tervezésben

távoli Internetes elérés
Interneten keresztül okostelefonról, tabletről és számítógépről is teljes
körűen elérhető, vezérelhető. A világ bármely pontjáról ugyanúgy be
tud tekinteni az élő és rögzített felvételekbe. Egyszerre, egy készüléken
tudja az otthonában, irodában vagy a telephelyén elhelyezett kamerák
élő és rögzített videóit megtekinteni.

hatalmas választék, egyedi megoldások
tetszőlegesen összeállítható
konfigurációk
egy okostelefonnal is nézheti a
kamera felvételt

forgatható Ptz kamera!
A PTZ a kamera távoli mozgatását jelenti. Az okostelefonja vagy
számítógépe segítségével, tetszőleges irányba forgathatja vagy
döntheti a kamerát. Így akár egyetlen jól elhelyezett kamerával is
körbe tud nézni az egész gazdasága területén.

Igény esetén beszerelés és beüzemelés
közérthető betanítás, oktatás

előzze meg a betöréseket és lopásokat!
Rendőrségi statisztikák alapján, már maga az a tény,
hogy egy terület kamerával van ellátva, távol tartja a
betörőket! Kamera előtt nem lopják a gázolajat, termést, biztonságban van a gépparkja! Egy bekamerázott
raktár épületből sincs értelme lopni, mivel az elkövető
személy azonosítható a felvételek alapján!
Internet kapcsolat esetén az adatgyűjtő egység képes
mozgásérzékeléskor riasztásokat küldeni az Ön telefonjára, így pár másodperc alatt megnézheti, mi is folyik
a megfigyelt területen, és szükség esetén értesítheti a
szomszédokat vagy a rendőrséget.

motorzoom
A motorzoom optikai nagyítást jelent, azaz nem romlik a képminőség
az adott tárgyra/személyre való ráközelítéskor. A motorzoom-nak távoli elérés esetén van értelme, mikor is távolról egy telefon vagy számítógép képernyőjén keresztül tudjuk vezérelni a kamera szervomotorját. Így a képbe távolról is egyszerűen bele lehet nagyítani.

Az alábbiakat gondolja végig
és keressen minket!
•
•
•
•
•

Mit szeretne megfigyelni?
Ezt hány kamerára bízná?
Szükséges rögzíteni a felvételt?
Riasztásokat szeretne kérni?
Távolról szeretné nézni a kameraképeket?

megfigyelheti, hogyan dolgoznak az emberei!

Ld-Agro mobileCAm B6C térfigyelő gsm kamera
• Önállóan is működik

• Mozgásérzékelésre rögzítés

• Internet nélküli helyekre ajánlott

• Helyszíni rögzítés bárhonnan elérhető

• Bárhonnan ránézhet a kameraképre

• Forgatható, PTZ kamera

• Mozgásérzékelésre riasztás

• Erős éjszakai megvilágítás

Kamerával megfigyelt területen a munkavégzés is hatékonyabb. Az
indokolatlan pihenők számon kérhetőek, a munka minősége ellenőrizhető. Telefonon egy mobilos applikáció segítségével, bármikor
és bárhonnan ránézhet a kamera képekre!

tervezés, kivitelezés, betanítás
Már az elindulásnál is segítünk Önnek! A mai modern megfigyelő
rendszerek már nem bonyolultak! Mondja el az elképzelését, segítünk a legjobb megoldást megtalálni. Legyen szó lakás, iroda, telephely megfigyeléséről, vagy komplett nagyüzem távfelügyeleti
rendszeréről! A megfigyelő rendszereket szakszerűen telepítjük és
üzembe helyezési jegyzőkönyvvel, a felhasználónak betanítva, kiképezve adjuk át!
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hyundai
HYU-414

hyundai
HYU-416

hyundai
HYU-408

hyundai
HYU-256

Ld-Agro
mobileCAm B6C

Felbontás

2.0 MP

2.0 MP

4.0 MP

4.0 MP

2.0 MP

Forgatható

-

-

-

-

Igen, PTZ

Motorzoom

-

-

-

4x

4x

Azonosíthatóság

16-20 m

16-20 m

30-40 m

30-50 m

20-30 m

Éjszakai hatótáv

max. 30 m

max. 30 m

max. 30 m

max.60 m

max. 60 m

-

-

-

-

Igen, 4G

GSM Modul

www.a g rog a z d a .h u
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vAdkAmerák

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

NAPeLemes megfIgyeLő áLLomás

uo vision és minox vadkamerák

Ld-Agro mobileCam solar

hordozható megfigyelő rendszer, Internet és áram nélküli területekre!

Bárhonnan ránézhet az élő kamera képre, riasztásokat kérhet!

gyönyörű felvételeket készíthet vadállatokról

ü
ü
ü
ü
ü
ü

vagyonvédelmi célokra is ideális
Akár felhőszolgáltatással, 1 gByte tárhellyel
Jól rejthető kivitel
éles és élénk színű képek
PIr mozgásérzékelővel
Automatikus átváltás éjszakai módra

vezetékes áramforrás nélkül is működik
mobiltelefon-hálózaton bárhonnan elérhető
éjszaka is akár 60 méteres látótávolság
fullhd felbontás a kiváló képminőségért
Nem igényel vezetékes Internetet, bárhová letelepíthető
telepítés, beüzemelés, oktatás!

áram és Internet nélküli helyen van szüksége megfigyelésre?

opciós napelem panel, infravető

milyen vadkamerát érdemes választani?

A napelemes megfigyelő állomás pont erre lett tervezve! A napelem az akkumulátort
tölti, ami ellátja a szükséges árammal a kamerát. Beállítható mozgásérzékelés és riasztások is, valamint a felvételek a helyszínen egy SD kártyára is rögzíthetőek.

A legfontosabb kritérium mindenki számára, hogy a kamera jó képet adjon. Ehhez elengedhetetlen a minimum
12 MP-es felbontás a képeknél. Videófelvételnél pedig a FullHD videó felbontás alatt nem szabad vadkamerát
választani! Az éjszakai felvétel miatt az infraledek valós hatótávolsága is nagyon fontos, hogy mekkora területet
képesek jól bevilágítani! Ha távolról szeretné nézni a felvételeket legalább 3 G modem szükséges a gyors adatátvitel
miatt, melyet célszerű felhőszolgáltatással együtt választani.

A kamerába bármely GSM szolgáltató adatforgalmas SIM kártyáját helyezve, máris megvalósul a távfelügyelet, hiszen a kamera képét mobiltelefonon, vagy számítógépen keresztül bárhonnan nézheti. Sőt, egyes típusoknál lehetőség van távolról elforgatni a kamerát,
illetve ránagyítani dolgokra. A felvételek távoli mentése pedig a csomag részét képező
szoftveren keresztül bármilyen internetre csatlakozó irodai számítógépre is történhet!

hol tudom használni
a vadkamerát?
• Vadászházakban, hétvégi házakban,
kertekben
• Vadmegfigyelési célokra,
erdőgazdálkodásban
• Mezőgazdasági területeken,
méhészetekben
• Mezőgazdasági gépek megfigyelésére
• Öntözőrendszerek megfigyelésére
• Halastavakhoz, horgásztavakhoz
• Növénytermesztés megfigyelésére

mit figyelne meg?
• Gyümölcsös
• Szőlészet
• Méhészet

• Halastó
• Gazdasági épület
• Géppark, raktár

Bárki által könnyen telepíthető és áthelyezhető
A komplett csomagban a beüzemeléshez minden szükséges dolgot megtalál: A kiválasztott GSM
modemes IP kamera, kamera konzol, a kiválasztott méretű napelem panel, feszültség-szabályzó, tetszőleges kapacitású akkumulátor, kábelek, szoftver elérhetősége, mobil applikáció, magyar nyelvű
kézikönyv.

mi az a „felhőszolgáltatás”, miért van gsm modem a vadkamerákban?
Az alap típusok egy SD kártya rögzítővel rendelkeznek és a felvételekért a helyszínre kell
utazni. A GSM modemmel rendelkezők viszont, ha egy SIM kártyát helyez a vadkamerába,
máris távolról hozzáférhet az SD kártyán tárolt felvételekhez. Ezen kívül mozgásérzékelésre
e-mailben értesítés is kérhető. Mindez sokkal kényelmesebb felhasználást és távoli elérhetőséget tesz lehetővé!
A felhő alapú kamerák kiküszöbölik a bonyolult beállításokat. A felvételek bármikor elérhetőek webes felületen, vagy mobiltelefonos applikációban (IOS-re és Androidra is). A telefonos
alkalmazás a parancsikon sarkán számolja és mutatja az új felvételeket. A felhő képtárában
könnyedén végig lehet őket lapozni, bármikor le lehet tölteni és egyszerre akár több kép is
törölhető. Sőt, Twitter-en vagy Facebook-on azonnal meg lehet osztani őket.
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Q4d
2MP Full HD
Autó fókusz, 4X optikai
zoom (2,8-12 mm)
Max. infra távolság 20-50 m
GSM modem
4G (LTE)
Távolról forgatható Oldalra: 300°, Fel-le: 60°
Memória kártya
microSD
hely
Felbontás
Objektív

Q6k

B6C

2MP Full HD
6 mm fix lencse

2MP Full HD
Autó fókusz, 5X optikai
zoom (2,7-13,5 mm)
40-60 m
4G (LTE)
Oldalra: 355°, Fel-le: 90°
microSD max. 128 GB

20-60 m
4G (LTE)
Nem
microSD

www.a g rog a z d a .h u
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dróNok A mezőgAzdAságBAN

dróNok A mezőgAzdAságBAN

AgroNmapper
tudjon meg többet a földjeiről és a növények állapotáról!

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

fizikális vizsgálatok – rgB távérzékelés
tőszámlálás
A tőszámlálás vizsgálat segít pontosítani a kelési veszteséget, vadkárból,
vagy vetési hibából származó hiányokat és alapja lehet egy korai
hozambecslésnek is.

területmérés, térképkészítés ortofotókból
vadkár, viharkár, belvíz felmérés
gyomosodás vizsgálat
Aszály mértékének meghatározása
tőszámlálás
termésbecslés
klorofill térkép
stresszállapot felmérése
Nitrogénellátottság

Növényfedettség
A növényfedettségi állapotfelmérés hagyományos RGB kamerával szerelt
drónnal is elvégezhető. A multispektrális fotózással szemben nem a
növények élettani állapotát, hanem fizikális meglétét tudjuk hamis színek
segítségével monitorozni.
gyomosodás
A vetés után ellenőrizhetővé válik a tábla gyomhelyzete, a gyomos
területek pontos beazonosításával.

használja a legújabb technológiát, használjon monitorozó drónt!
A drón által készített felvételek alapján időben hozhatja meg a legjobb döntést! A korai felismerés és gyors reagálás
minden esetben költséghatékony termelést eredményez! Távérzékeléssel, színképelemzés alapján következtethetünk a probléma okára. Egy monitorozó drónnal a betegség megjelenését is idejében észlelheti és azonnal elkezdheti a védekezést!

fejlettségi állapot
A teljes növényzet fizikális állapotát mutatja, segítségével a növekedési
állapotok nyomonkövethetők. A képpont értékek relatív magassági
adatokat tartalmaznak, mellyel kirajzolhatóak a felületi különbségek.

felhasználóbarát kiértékelő szoftver

vadkár felmérés
Területelhatárolással meghatározható a vadkárral érintett terület
nagysága döntés és taposás károk esetén.

Egyszerűen kezelhető online felület drónnal készített fotó csomagok feldolgozására, vizsgálatok elvégzésére és a
térképek letöltésére. Minden vizsgálat alapja a terület berepülése, ezt követi az elkészült nagy mennyiségű ortofotó
feltöltése a platformra. Az ortofotókból először ortomozaik készül, amin a kiválasztott vizsgálatokat végezzük.

domborzati térkép
A terület domborzati térképének leképezése belvízkezeléshez, mely segít
a vízelvezetés megtervezésében. A domborzati digitális térkép segítséget
nyújt abban, hogy a csupasz területen ellenőrizzük a kisebb domborzati
viszonyokat is.

teljes csomagok kiegészítőkkel, oktatással, támogatással!
Minden monitoring tevékenység alapja a kamera, amely meghatározza az elvégezhető vizsgálatokat. Ennek megfelelően minden esetben a csomagban található drónt a kamera paraméterei alapján választottunk meg.

Professzionális dJI mavic
2 Pro drón

dJI Phantom4 multispectral
vagy Parrot
Bluegrass
drón

Professzionális dJI Inspire 2
vagy matrice
210 v2.0
drón

RGB kamera, opcionálisan NDVI
vagy NDRE kamerával
Vizuális felmérés
Növényfedettségi térkép
Vadkár felmérés
Tőszámlálás
Gyom-térkép
Domborzati térkép
Növényfejlettség

RGB és multispektrális kamera

DJI X5S RGB és többféle
multispektrális kamera
Vizuális felmérés
Növényfedettségi térkép
Vadkár felmérés
Tőszámlálás
Gyom-térkép
Domborzati térkép
Növényfejlettség
Stresszállapot felmérés
Klorofill térkép
Nitrogén ellátottság
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Vizuális felmérés
Növényfedettségi térkép
Vadkár felmérés
Tőszámlálás
Gyom-térkép
Domborzati térkép
Növényfejlettség
Stresszállapot felmérés
Klorofill térkép
Nitrogén ellátottság
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élettani vizsgálatok – multispektrális távérzékelés

klorofill térkép
Speciális multispektrális
kamerával nyomon
követhetjük a vegetációt a
csírázástól a termésérésig.
Részletes információt
kaphatunk a csíranövények
állapotáról, a szezon során
előforduló stresszfaktorok
hatásairól.

stresszállapot felmérés
Megmutatja, hogy a
területen belül hol és milyen
arányban vannak stresszes
növények. A stressztérkép
és a növényfejlettségi
állapotfelmérés ötvözésével
azonosíthatóak a fokozott
környezeti terhelésnek kitett
zónák.

www.a g rog a z d a .h u

Nitrogén-ellátottság
A Nitrogén ellátottsági
térképen kirajzolódik a valós
nitrogénigény őszi kalászosok
esetén. A termőterületről
készült felvételek elemzésével
kimutatható a talaj nitrogén
tartalma és a növény élettani
állapota közötti összefüggés.
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moBIL ÜzemANyAgtArtáLy

moBIL ÜzemANyAgtArtáLy

Cemo mobil dieseltartály

Cemo mobil benzintartály

használja ki jobban emberei és gépei munkaidejét!

szállítson biztonságosan benzint kerti gépekhez, kistraktorokhoz!

Ezekkel a mobil dieseltartályokkal egyszerűen és könnyen
szállíthat üzemanyagot direkt a szántóföldre. Minden méret tartalmazza a pisztolytartót, a biztonsági töltőnyílást, a
beépített szellőztető- és nyomásszabályozó szelepet, a targonca emelőmélyedéseket, a bemélyedéseket a spaniferes rögzítéshez szállításkor, a
600 és 980 literes változatok pedig a szállító
fogantyúkat is. Az elektromos pumpa teljesítménye 40 l/perc, 2,7 méteres tömlővel
(igény esetén hosszabbítható 8 méterre)
és 4 méteres elektromos vezetékkel van
felszerelve. ADR-es dieseltartályokra a gyártástól számított 2,5 év ADR engedély van,
melyet újabb 2,5 évvel meghosszabbítható.

Egy Pick-Up autóra helyezve a
Mobil Dieseltartályt, a gázolajat
egyenesen a szántóföldre viheti
a gépeihez!

tető
Valamennyi dieseltartály kiegészíthető zárható
tetővel, így megvédheti az időjárás viszontagságaitól és az illetéktelen kezektől is! Szállítsa a tartályt
biztonságban akár platós gépjárművel is!

digitális átfolyásmérő
Szeretne tisztában lenni gépei üzemanyag-felhasználásáról? Pontosan mérné a
kiadott gázolaj mennyiségét? Precíz, digitális átfolyásmérő a kimért gázolaj mennyiségéről! Kijelzi az átfolyási sebességet, a kiadott mennyiséget, illetve összegző funkcióval is rendelkezik!

Analóg üzemanyagszint-mérő
Bizonytalan a mobil dieseltartályában maradt üzemanyag mennyiségét illetően?
A 440, 600 és 980 literes mobil dieseltartályokhoz rendelhető analóg üzemanyagszint-mérő megállapíthatja, mennyi üzemanyag található még a tartályban! Beszerelése gyors és egyszerű, szaktudást nem igényel.

mobil dieseltartály típusok
megnevezés (Adr engedéllyel)
dt-mobil easy 200 l 12v-os pumpa 40 l/perc
dt-mobil easy 600 l 12v-os pumpa 40 l/perc
dt-mobil easy 980 l 12v-os pumpa 40 l/perc
engedély nélkül, de Adr 1.1.3.1 c szerinti kivitel
dt-mobil easy 125 l 12v-os pumpa 30 l/perc
dt-mobil easy 210 l 12v-os pumpa 40 l/perc
dt-mobil easy 440 l 12v-os pumpa 40 l/perc

Amennyiben saját felhasználásra szállítja a gázolajat,
450 liter alatt nem kötelező az Adr vizsga a mobil dieseltartályra!
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Egyfalú, 120 vagy 190 literes mobil polietilén benzintartályok. A tartály belseje robbanásbiztos anyaggal van kitöltve. A tartály üresen kézzel is mozgatható, megtöltve
pedig az erre a célra kialakított targoncavilla nyílásoknál emelhető. Elérhető kézi
(25 liter/perc) pumpával, 2,7 méter tömlővel, manuális pisztollyal. A 12V-os (40 liter/
perc) szivattyúval szerelt változatot 4 méter tömlővel, automata pisztollyal szállítjuk.

kerülje el a szükségtelen
fél órákat / órákat míg a
gépei tankolni járnak!

Telefo nál jo n! +36 70/342-3887

mobil benzin tartálytípusok

robbanásbiztos
anyag

ks-mobil easy Pe 120 l kézipumpa
ks-mobil easy Pe 120 l 12v-os pumpa
ks-mobil easy Pe 190 l kézipumpa
ks-mobil easy Pe 190 l 12v-os pumpa
ks-mobil easy Pe 190 l 230v-os pumpa

mobil AdBlue tartályok
saját AdBlue tartállyal sok időt megspórolhat!
Egyfalú, könnyen kezelhető, polietilén AdBlue mobil tartályok 4
méter tömlővel, automata pisztollyal, 12V-os, 30 liter/perc teljesítményű pumpával. Elérhető 125, 200, 430 és 600 literes kivitelben. Mivel a karbamid oldat nem minősül veszélyes anyagnak,
ADR vizsga nem szükséges az AdBlue tartályokhoz!!!

mobil AdBlue tartálytípusok
Blue-mobil easy 125 l, 12v-os pumpa
Blue-mobil easy 200 l, 12v-os pumpa

Blue-mobil easy 430 l, 12v-os pumpa
Blue-mobil easy 600 l, 12v-os pumpa

kombinált diesel- és AdBlue tartály egyben!
Új erőgépeit egyszerre is feltöltheti AdBlue és gázolajjal!
Praktikus megoldás az egybeépített polietilén tartály, mellyel a modern gépeket könnyedén, gyorsan és tisztán megtankolhatja! Külön automata pisztoly és
szivattyú mindkét folyadékhoz. A kombinált kapacitás (gázolaj+AdBlue) 440+50
liter, illetve 850+100 liter. A kisebb tartály ADR engedély nélkül is használható!

miért van szükség AdBlue-ra?
Az egyre szigorúbb emissziós jogszabályok miatt a dízelüzemű járművek NOx
kibocsátás csökkentéséhez.

www.a g rog a z d a .h u
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gABoNA mINtAvevők, rosták, szIták

AutomAtA mINtAvevő

Pfeuffer - kézi mintavevők

Pfeuffer rakoraf – mintavevő robotkar
gyors és manipuláció mentes gabona mintavétel a szállító járműről!

A - 1,5 m hosszú, 6 nyílású, 600 gramm mintamennyiség, 1,8 kg
B - 2 m hosszú, 8 nyílású, 800 gramm mintamennyiség, 2,3 kg
• 40 mm átmérőjű mintavevő rudak
• Masszív alumínium kivitel, mely nem oxidálódik
• Könnyen tisztítható, karbantartást nem igényel

ü
ü
ü
ü

manipuláció mentes, reprezentatív gabona mintavétel
sokkal gyorsabb és egyszerűbb mintavétel
megbízható elektromos működés
szennyeződésmentes mintakezelés (nincs hidraulika)

Rakoraf CEE

mintavétel folyamata mintavevő robotkarral
Az eszköz előnyei:
Ideális teherautóról való, illetve ömlesztett gabonából történő mintavételre. A speciális nyílásoknak köszönhetően
a mintavétel következtében nem aprítja fel a szemeket, így a tört gabona mennyisége nem növekszik! Kiváló német
minőség, nem hajlik, nem deformálódik és könnyű!

minibatt kézi kombájn
•
•
•
•
•

zsizsik szita

mintavétel folyamata átfolyásos mintavevővel
A mintacsőbe bekötött DVB mintavevőt az időzítő automatika segítségével beállítjuk a kívánt mintavételezési intervallumot. A berendezés bekapcsolása után automatikusan elvégzi a kívánt mennyiségek
kivételét a gabona áramlásából, ami a kivezető nyílás alá tett edénybe gyűlhet.

• Fakeretes
• Rázólappal együtt
• Fémráccsal

Könnyű, csak 3,3 kg
Strapabíró, 2.000 mAh akku
Nagy, 720 ml-es magtartály
Szabályozható fordulatszám
Több fajta
növénykultúrához
• Egyszerű kezelés

kiegészítő opciók:

A keret átmérője 24 cm,
magassága 10 cm.
Rázólappal együtt magassága 17 cm.

Működési elv

• Alumínium keret
• Tisztaság megállapítására
• Különböző választható rostaméret
A keret átmérője 20 cm, magassága 6 cm, a rázólap
magassága 3,5 cm.

2 fajta kivitellel rendelhető:
A - cserélhető betétes laborrosta
B - ISO 3310 szerinti laborrosta

Példák
rostaválasztáshoz
48/2004. (IV. 21.) FVM
rendelet

hasíték

kör

Csupasz zab
1,6 mm
Rozs, hibrid rozs, zab,
1,8 mm
csupasz típusú árpa
Tavaszi búza, durum
1,0 – 2,0 – 3,5 mm
búza, tritikálé,
hatsoros árpa
Őszi búza, kétsoros
2,2 mm
árpa, vetőmag búza
Kukorica
1,0 mm
2,5 – 4,5 mm
Sörárpa
2,2 - 2,5 – 2,8 mm
Ipari napraforogó
1,5 – 2,8 mm
Repce
1,0 – 1,5 mm
2,5 mm

Telefo nál jo n! + 36 70/322-6145

Rakoraf 2 Linear

• Mintatovábbító rendszer (20 m hossz felett)
• Mintavevő csövek: 2,1; 2,3; 2,5; 3 m
• Távirányító kábelhosszabbítás

rosták
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A távirányító segítségével a mintavevő kart a mintázandó szállítmány fölé forgatjuk, majd tetszőleges pontokon beleszúrjuk a gabonába, mely a szúrással egy időben máris továbbítódik a mintagyűjtő Cyclonba a mérlegházban. A művelet befejeztével a légáramlás
időzítője kiold és a reprezentatív minta egy gyűjtő edénybe hullik a
Cyclon csapóajtaja alatt.

rakoraf Cee
mintavevő kar

rakoraf 2 Linear
sínen futó mintavevő kar

dvB200 / dvB300
áramlási mintavétel

Vezérlés

távirányító

távirányító

időzítő automata

Minta mennyiség

0,6 – 0,8 kg

0,6 – 0,8 kg

1 – 1,2 kg

Mintavételi terület

~42 m

~148 m

Ø50 – Ø76 cső

2

2

Teljesítmény

2,5 kW

4 kW

0,06 kW / 0,18 kW

Szállítási súly

~475 kg

~2000 kg

36 kg / 85 kg

Elhelyezés
Mozgathatóság
Kar kitolhatósága

oszlopon álló

sínen futó

mintacsőbe bekötött

Fel-le mozgatható,
350˚-ban forgatható

10 méteren futó, fel-le
mozgatható, 350˚-ban forgatható

fix

2,4 – 4,4 m között

2,4 – 4,4 m között

-

DVB200 / DVB300

www.a g rog a z d a .h u
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gyors Nedvesség- és hőmérsékLetmérők

gyors Nedvesség- és hőmérsékLetmérők

Ld-Agro ht27 - nedvességmérő
• 50 cm hosszú, bálázott szénához és szalmához
• Automatikus kalibrálás
• Nedvesség tartomány 10-73%

A készülék előnyei: Ellenőrizni tudja a takarmány minőségét,

Pfeuffer hfm - hőmérséklet- és nedvességmérő
•
•
•
•

megakadályozható a penészgombák elszaporodása!

Ld-Agro gh1 - gabona hőmérő
• Mérési tartomány: -15-70 Celsius fok
• Üvegszálas pálca, strapabíró kivitel
• Hőmérő szonda a pálca végén
• Hossza 1,5 méter

A készülék előnyei: Könnyedén mérhető a halomban tárolt
gabona, a felbálázott szálastakarmány és szalma hőmérséklete.
Elkerülhető a termény minőségének romlása, korábban elkezdhető a halom esetleges szellőztetése, átforgatása.

Éles, dárdahegyű hőmérsékletmérő szonda
Erős rúdja üvegszálból készült
A hőmérő pálca hossza 1,5 vagy 2,8 méter
Pontossága +/- 1°C

A készülék előnyei:

Nagy, jól látható digitális kijelző a
széna-, szalmabála külső- és belső hőmérsékletének gyors, pontos méréséhez, hogy a hőmérséklet rendszeres ellenőrzésével a
bála minősége hosszabb ideig megőrizhető maradjon!

• 50 cm hosszú, bálázott szénához és szalmához
• Hőmérséklet tartomány: -10-100°C
• Por- és cseppálló tokozás

WILe 500 - nedvesség és hőmérséklet mérő pálca
•
•
•
•

Széna vagy szalma bálákhoz, külön mód silóhoz
Mérési tartomány: 8-72% nedvességtartalom
A mérési eredmények eltárolhatók a memóriában
USB-port a frissítések és a mérési eredmények le- és feltöltésére

A készülék előnyei: Rozsdamentes acél hegy és az ofszet kalibrálás
garantálja a pontosságot, a gyors és a tartós használatot. Automatikus
bálasűrűség kompenzáció, mely méri a bála tömörségét és az alapján határozza meg a legpontosabb mérési eredményt. A gumi markolat lehetővé teszi a
könnyebb kezelhetőséget sűrű báláknál.

Pfeuffer gt1-h - széna-, szalmabála hőmérő
•
•
•
•

Nedvesség tartomány: 9-50%-ig
Hossz: 50 cm
Pontosság: +/- 0,8%, leolvashatóság: 0,1
Könnyen leolvasható LCD kijelző nagy
számokkal

Wile 55 - gyors nedvességmérő
•
•
•
•
•

Egészszemes nedvességmérő
Könnyen leolvasható LCD-kijelző, nagy számokkal
Mérési tartomány gabonánál 8-35%, olajos magvaknál 5-25%
A 16 legnépszerűbb terményre beállítva
Strapabíró, masszív alumínium ház, könnyű használat

A készülék előnyei: Nagy mintamennyiségből, gyors és egyszerű mérések
egymás után, átlagszámítás lehetőséggel. Így Ön olyan eredményt tud kiszámolni,
mely az egész pótkocsira, vagy tábla terményére releváns!

Pfeuffer gt1 - gabona hőmérő pálca

Wile 78 - gyors nedvességmérő

• Robosztus rúd, mely üvegszálból készül
• Hossz: 0,6 / 1,5 / 2,8 méter
• Halomban tárolt termények és szálas
takarmányok hőmérsékletének mérésére

•
•
•
•

A készülék előnyei: A GT1 hőmérsékletmérő

A készülék előnyei: A készülék a fogazott mérőcella segítségével
összeroppantja a szemeket és így pontosabb értékek mérésére alkalmas.

szonda segítségével folyamatosan kontrollálható a
termény és takarmány minősége.
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Telefo nál jo n! + 36 70/322-6145

Felhasználóbarát nedvességmérő
Gazdálkodók és termelők számára egyaránt ajánlott
Ideális betakarítás előtti gyorsmérésekhez
Több mint 20 féle terményre beállítva.

www.a g rog a z d a .h u
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gyors Nedvesség- és hőmérsékLetmérők

LABorfeLszereLések

Pfeuffer he lite - gyors nedvességmérő
• Ideális az aratás időpontjának
meghatározásához
• 0,5-1% pontosság
• Nedves kukorica mérése 46%-ig

Pfeuffer hecto – hektolitersúly-mérő készülék
•
•
•
•

• Összeroppantja a gabonaszemeket
• Legjobb ár/érték arány

Ajánlásával

8 termény mérhető vele: búza, rozs,

fontos minőségi mutatója.

Pfeuffer he 50 - gyors nedvességmérő
Nagy pontosság: +/- 0,5%
Könnyen hordozható
Több, mint 300 termény kalibrációjából egyedileg is választhat 14-et
Automatikusan korrigálja a hőmérsékletet
Összeroppantja a szemeket a pontosabb méréshez
Gabona hőmérsékletmérő pálcával kiegészíthető

• Pontos mérési értékek
• Jó reprodukálhatóság
• Ötször gyorsabb, mint a hagyományos mechanikus készülékek

A készülék előnyei: a helyszínen akármikor megállapítható a gabonák egyik

árpa, zab, tritikálé, repce, kukorica, napraforgó

•
•
•
•
•
•

Stabil felépítés
Egyszerű kezelés
Könnyen kezelhető, hálózattól független
Esztétikus védőkofferrel

Ld-Agro Lab-mill - labordaráló

Ajánlásával

Alapbeállításban 14 termény mérhető vele:

•
•
•
•
•

Gyors és homogén aprítás a minták további vizsgálatához
Kalapácsos daráló
Megfelelő aprító esésszámméréshez, beltartalmi paraméterek méréséhez
A megőrölt minta finom szemcséjű, homogén eloszlású
A folyamat jól reprodukálható, alkalmas labori vizsgálatokhoz.

A készülék előnyei: homogén mintaaprítás nedvességveszteség nélkül.

búza, rozs, árpa, zab, repce,
kukorica, bab, durumbúza, napraforgó, borsó, tönkölybúza, tritikálé, szójadara, szójabab

Ld-Agro hL100 - gyors nedvességmérő
• 22 terményre kalibrálva
• 1% alatti pontosság
• Adapterrel és 4 db 1.5 V-os
alkáli elemmel is üzemel.

• Minimum mintamennyiség ~250 ml
• Masszív alukofferrel szállítva
• Mintatovábbító kiegészítőkkel,
hálózati tápegységgel és kalibráló
súllyal együtt

A készülék előnyei:

Gyors nedvességmérő hektolitersúly mérő funkcióval, automatikus hőmérséklet kompenzációval. Ideális kombi műszer a
gabona vizsgálathoz!

Pfeuffer milomat - mintadaráló
• Használható kukoricánál, repcénél, napraforgónál, búzánál, árpánál, stb.
• A Milomat mintadaráló megakadályozza a minta felmelegedését, ezáltal elkerülhető a nedvességtartalom megváltozása.

A készülék előnyei: felmelegedés nélkül aprítja fel a szemeket, így nem
befolyásolja a minta nedvességtartalmát.

Wile 200 – nedvesség- és hektolitersúly mérő
•
•
•
•
•

Gyors, egyszerű és pontos nedvesség-, hektolitersúly-, és hőmérséklet mérés
USB-ről frissíthető kalibráció
Automata hőmérséklet kompenzáció
Beépített szintezőrendszer
4-45% nedvesség tartomány (növénykultúrától függően)

A készülék előnyei: Gabonanedvességet, hektolitersúlyt és automatikus hőmérséklet
kompenzációt is építettek ebbe a komplex műszerbe. Praktikus hordtáskával szállítjuk!
Mérhető termények: árpa, búza, durum búza, rozs, zab, cirok, hántolatlan rizs, kukorica,
mezei komócsin, zöldborsó, vöröshere, tritikálé, olajnapraforgó, napraforgó, szójabab, repce.
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Pfeuffer Contador 2 - magszámláló
•
•
•
•
•
•

5 csatornás tégelyek (sokszoros sebesség növekedés)
Automatikus rázás-optimalizálás
Könnyű, csak 4,5 kg súlyú
1000 szem tömeg meghatározására
Megszámolja, hogy az adott minta hány szemet tartalmaz
Zacskózó berendezéshez kapcsolható

A készülék előnyei: Felgyorsított számlálási folyamat, túlszámolás
esélyének csökkentése, automatizált számlálási folyamat. Zacskozó
berendezéshez kapcsolható.

www.a g rog a z d a .h u
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Pfeuffer granomat - laboratóriumi nedvességmérő
• Laboratóriumi pontosság
• Beépített nyomtató
• Nedvesség-, hőmérséklet• Egészszemes mérés
és hektolitersúly-mérés
• Reprezentatív mintamennyiség
A nedvességmérő a mérőcellába betöltött egészszemes mintának megméri a súlyát, az elektromos kapacitását, valamint a hőmérsékletét, és ezekből az értékekből kiszámítja a hektolitersúlyt és a nedvességtartalmat gyárilag beépített kalibráció alapján. A mérés menete teljesen automatikus. A kezelő a mintát beönti a
garatba, kiválasztja a fajtát és megnyomja a mérés gombot. A Pfeuffer Granomat
magától megtölti a mérőcellát, így mindig azonos mennyiségű és tömörségű
mintát tud mérni. A minta mérése pár másodperc alatt kész.

gyári alap kalibrációk: búza, rozs, árpa, zab, tritikálé, durumbúza, kukorica, rizs, napraforgó, repce, len,
bab, borsó, szójabab.

Pfeuffer sortimat - mintaosztályozó
•
•
•
•
•

A készülék előnyei: A gabonafelvásárlók, kereskedők,
laborok nélkülözhetetlen eszköze! Rostagép használata nélkül
a gabona osztályozása, szortírozása időigényes és kimerítő
feladat. Egy megfelelő gabonarosta segítségével a munka
leegyszerűsíthető és lényegesen kevesebb időt vesz igénybe!
A Pfeuffer Sortimat gabona rostagép használatával könnyen
megállapítható a gabona, olajos magvak minősége.

Pfeuffer sLN - automata mintatisztító
•
•
•
•

Teljesen automatizált tisztítási és értékelési folyamat
Karbantartás mentes üzemelés
Új szitazár-rendszer a könnyű és gyors szitacseréhez
Rezgés és pormentes működés

A készülék előnyei: A szállítmány beérkezésekor igen nagy jelentőségű a korrekt mintavételezés utáni tökéletes mintavizsgálat, a szállítmány
szemetességének és tört szem mennyiségének meghatározása. Ez a folyamat
teljesen automatizálva egy zárt rendszerbe került, ami kizárja a tévedés,
vagy manipulálás lehetőségét a minta szemetességének vizsgálatánál és
az eredményt a tisztítási folyamat végén már automatikusan meg is kapjuk a készülék kijelzőjén, ami rögtön ki is nyomtatható.

Pfeuffer vario - mintaosztó
Precíz elosztás közvetlenül a kívánt mennyiségre egy lépésben. A csendes üzemű
Varioval időt spórolhat és egy lépésben eléri a kívánt mennyiséget. A mintát a tölcsérbe helyezzük, ami átfolyik egy forgó karon, amelyen változtatható számú nyílások vannak. Ezek a nyílások vezetik a mintát a tárolóedényekbe. A mintát beleöntjük
a tölcsérbe és kb. 20 másodpercet kell várni, amíg a készülék befejezi az osztást.

mintaosztó modellek:
• 1G/1-4: 1 mintát készít, 1-4 nyíláson keresztül
• 1F/1-4: liszt osztásához, és kisebb mennyiségű
minta osztásához
• 2H: gabonákhoz, 2 mintát készít
• 4-8: gabonákhoz, 4-8 mintát készít
• Model 8: 8 felé osztja a mintát
• Model 32: 32 felé osztja, különböző
tudományos és vizsgálati célokra
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Egyszerű és pontos gabona szortírozó
3,4 vagy 5 szitás változat
Kiszűri a hibás rossz minőségű szemeket
A teljes minta rostálása nagyon gyorsan elkészül
Gyorsan kiszámolható a rossz minőségű szemek százalékos aránya

grain Cleaner -mintatisztító rostagép
•
•
•
•
•
•

Teljesen automatikus működés
Egész szállítmányra vonatkozó tisztaság becslés
Nagy mennyiségű termény esetén is használható
A Grain Cleaner mintatisztító automata-tisztítású rostagép
Halk- és vibráció-mentes működés
Egyetlen dobrostával működik

A készülék előnyei: A Grain Cleaner mintatisztító egy olyan rostagép, ami teljesen automatizáltan elvégzi a betöltött minta szennyezettségének megállapítását, ami gabona átvételkor elengedhetetlen.

Ld-Agro fN3 esésszám-mérő
• Automatikus működés
• Egyszerűen és gyorsan meghatározható
a liszt minősége
• Vízálló fólia-billentyűzet
• Az ellenőrző mérést is elvégzi
egy munkamenetben
• ISO 3093 szabványnak
megfelel
• Több pontos, megerősített biztonsági védelem

A készülék működési elve: Az esésszám vizsgálatára alkalmas ké-

opciók:
• Rakoraf automata mintavevővel összekapcsolható
• Elvezető rendszer, amely a felesleget távolítja el

Telefo nál jo n! + 36 70/322-6145

szülék a sütés során lejátszódó kémiai reakciót modellezi. A mérés során a
meghatározott mennyiségű vízzel összekevert szuszpenziót 100 °C-os vízfürdőn, megadott ideig kell kevergetni, mialatt a liszt keményítőfrakciója elcsirizesedik, a szuszpenzió gél állapotot vesz fel. Attól függően, hogy mekkora a
liszt alfa-amiláz aktivitása, a gél erőssége változik.

A készülék fejlesztései: Víztartály kiürülés jelzés, üres felfűtés
védelem, feszültség stabilizálás, pontosabb hőmérséklet tartás az
üzembiztos és pontos mérések érdekében.

www.a g rog a z d a .h u
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LABorfeLszereLés – BeLtArtALmI eLemzők

•
•
•
•

Pfeuffer granolyser

Infracont sgrain

tudja meg pontosan a betárolt gabona minőségi paramétereit!

elérhető áron meghatározhatja a gabona beltartalmi értékeit!

Hullámhossz: 950-1550 nm
Mintánként több mint 1000 átvilágítás
Mérésenként 600 ml mintamennyiség
8”-os színes érintőképernyő, nyomtató

• Eredmények fél percen belül
• NIR diode array technológia

A Pfeuffer Granolyzer készülék alkalmas gabonák, olajos magvak vizsgálására.
A készülékkel mérhető nedvesség, fehérje, olajtartalom, sikér és szedimentációs
érték. A 950-1550 nm széles skála biztosítja a precíz és helytálló eredményeket.
A készülék Windows alapú programmal működik, így az adatok könnyen letölthetők egy USB tárolóra. A készülék pontosságát növeli, hogy nagy mintamennyiségből dolgozik, egy-egy méréshez 600 ml minta szükséges. Használata egyszerű, kb. fél
perc alatt képes meghatározni akár egyszerre több paramétert is. Az eredményeket az érintőképernyős kijelzőről
azonnal leolvashatjuk, az értékeket pedig a készülék azonnal automatikusan ki is nyomtatja.

A Pfeuffer granolyzer készülékhez alapból jár
az összes elérhető kalibráció, több terményhez is!
• Búza: nedvesség, fehérje, sikér, szedimentáció
• árpa, tritikálé, kukorica: nedvesség
• repce: nedvesség, olaj

•
•
•
•
•
•
•

LABorfeLszereLés – BeLtArtALmI eLemzők

A Pfeuffer granolyzer laboratóriumi
pontossága miatt megfelel nagyobb
gabonafeldolgozó üzemek, vetőmag
előállítók számára.

•
•
•
•

Magyar növénykultúrákra fejlesztve a legnagyobb pontosság érdekében
Hordozható modell
5,7”-os, színes, érintőképernyős LCD kijelző
Beépített grafikus nyomtató, mely a beltartalmi
mérések dokumentálását segíti
• Egész szemek és liszt mérése egy perc alatt
• Felhő alapú műszer elérés telefonon és tableten is
Megújult formatervvel és műszaki tartalommal érkezik az új belépő szintű alap-modell. Ugyanolyan pontos és
megbízható spektroszkóp, mint a drágább testvére, azonban a termények kalibrációja egyesével rendelendő a műszerhez! További termény kalibrációk opcionálisan rendelhetőek hozzá. Az Infracont SGrain gabonaelemző bármely
felhasználó számára rendkívül egyszerűen kezelhető: nincs szükség különösebb mintaelőkészítésre és a mérés is
egy érintőgomb megnyomásával indítható. A készülék immár telefonról és tabletről is elérhető felhőszolgáltatáson
keresztül.

opcionálisan választható termény kalibrációk: búza, árpa, kukorica, liszt, durumliszt, szójadara,
durum, rozs, tritikálé, repce, szója, hántolt napraforgó, rizs

mérhető paraméterek: nedvesség, fehérje, sikér, olaj, olajsav, keményítő, Zeleny, hamu

Pfeuffer granolyser hL

Infracont Xgrain

mérjen hektolitersúlyt és beltartalmi értékeket egész szemből, pontosan!

Beltartalmi elemző hektolitersúly-mérő modullal, felhőszolgáltatással!

Hektolitersúly-mérő modullal
21 cm-es érintőképernyős LCD kijelző
Integrált belső nyomtató
UTP hálózati csatlakozó
USB csatlakozó vonalkód olvasóhoz, pendrive-hoz
Grafikus és felhasználóbarát menüpontok
Új design, legalább 3.000 óra élettartamú lámpa

A készülék előnyei:

több mint 1000 átvilágítás mérésenként. A
Granolyser HL gabonaelemzőt a piaci fejlődéssel lépést tartva hektolitersúly-mérő modullal látták el, hogy ezzel is leegyszerűsítsék a felhasználók
munkáját, és egy lépésben meghatározhassák vele a gabona hektoliter
tömegét is.

A NIr analizátorral mérhető: hektolitersúly, fehérje, nedvesség,
olajtartalom, sikér, szedimentáció, keményítő, glutén.

•
•
•
•
•
•
•

Újratervezett beépített hektolitersúly-modul
8” színes, érintőképernyős kijelző
Készülékek között átvihető kalibrációk
Beépített nyomtató
Egész szemek és liszt (opcionális) mérése egy perc alatt
Felhő alapú Internet kapcsolat
Magyar gyártás és szerviz

A készülék előnyei: magyar növénykultúrákra fejlesztve a legnagyobb
pontosság érdekében. Garatos kivitelű készülék, mely 1 perc alatt több száz
mérést végez, ezzel biztosítva a kiváló reprodukciót és lehetővé teszi a gabonák, olajos magvak és lisztek pontos mérését. Az XGrain egy lépésben teszi lehetővé a termények fajsúlyának és
beltartalmi értékeinek vizsgálatát. Az új, korszerű szoftver és felhasználói felület, a kibővült funkcionalitás biztosítja
az egyszerű és kényelmes kezelést. A beépített grafikus nyomtató a beltartalmi mérések dokumentálását segíti.
Internet segítségével immár telefonról és tabletről is elérhetőek az adatok távolról is!
elemezhető termények: búza, árpa, kukorica, liszt, durumliszt, szójadara, durum, rozs, tritikálé, repce, szója,

Alap kalibrációk: búza, rozs, árpa, tritikálé, kukorica, repce, zab, borsó,

hántolt napraforgó, rizs

durum, tönkölybúza, szójabab, napraforgó

mérhető paraméterek: nedvesség, hektolitersúly, fehérje, sikér, olaj, olajsav, keményítő, Zeleny, hamu
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LABorfeLszereLés - szárítószekréNy

LABorfeLszereLés - szárítószekréNy

memmert szárítószekrény

Ld-Agro mA és dsh Infrás szárítószekrények

gabona és más termények nedvességét a legpontosabban határozná meg?
Akkor Önnek a memmert szárítószekrény nagy tudására van szüksége!

Nem akar bajlódni a minta méregetésével? A laboratóriumi készülékeknél is nagyobb
pontosságot szeretne? válassza az Ld-Agro mA és dsh Infrás szárítószekrényeket!

• Nagyfelbontású, színes TFT-kijelző, érintőképernyős gombokkal a funkciók kiválasztásához
• Elérhető beállítások: Hőmérséklet (Celsius vagy Fahrenheit), ventilátor sebessége,
levegő csappantyú helyzete, program időtartama
• Ethernet hálózati port a naplók kiolvasásához
• Kettős túlmelegedés elleni védelem

•
•
•
•
•

A legpontosabb nedvességtartalom meghatározási módszer
Nincs szükség termény kalibrációra
A mérleg pontossága gyorsan, könnyedén ellenőrizhető a kalibráló súllyal
Szükség esetén a mérleg pillanatok alatt újra kalibrálható
Nincs lehetőség eredmény eltolásra (manipulációra)

A műszer család, melynek pontosságában sosem fog csalódni
Mind a mai napig nem létezik pontosabb nedvesség-meghatározási módszer,
mint egy anyag teljes kiszárítása során fellépő súlyvesztésének mérése. Az ezredpontosságú mérleg egybeépítve egy infrás szárítószekrénnyel lehetővé teszi a
minták gyors és rendkívül pontos nedvességtartalom meghatározását.

A legmasszívabb és legsokoldalúbb készülék a piacon!

hol használható egy infrás nedvességmérő?

Robosztus, tartósan rozsdamentes, karcálló acélház, melynek a hátoldala horganyzott acél. Hőálló, egyfázisú elektromos csatlakozó a készülék hátulján. Belső adatnaplózás minimum 10 év adataival! A ControlCOCKPIT nyelve: német,
angol, francia és spanyol. Digitális időzítő, mely állítható 1 perc és 99 nap 23 óra között. A SetPointWAIT funkció
garantálja, hogy a mérés nem kezdődik el mindaddig, amíg a készülék nem éri el a beállított hőmérsékleti értékeket.

Az infrás nedvességmérőknél nincs szükség termény-kalibrációra, hiszen a mérendő termény, vagy anyag lényegtelen! Itt a mérendő minta nedvességtartalmát a szárítás során végbemenő súlyvesztésből számolja a műszer egy
algoritmus alapján, így akár kávé, dohány, fa, vagy akár sóder, homok nedvességtartalmát / szárazanyagtartalmát
is vizsgálhatjuk velük. Ezért az infrás nedvességmérők igen széles körben elterjedt az ipartól kezdve a mezőgazdaságon át egészen a laborokig.

Innovatív irányító és naplózó szoftver
A paraméterek, mint a hőmérséklet és a relatív páratartalom a 2012-es generációjú készülékeken közvetlenül állíthatók a ControlCOCKPIT-en. A programozás az AtmoCONTROL irányító és naplózó szoftveren keresztül történik:
• A naplózó adatainak kiolvasása, gyűjtése és rendszerezése
• A napló mentése különböző formátumokba
• Online ellenőrzés, akár 32 csatlakoztatott készülék esetén is
• Optikai riasztás, ha az értékek túllépik a ControlCOCKPIT által beállított értékeket
• Automatikus riasztás egy vagy több e-mail-címre

opciók/kiegészítők:
• Belső világítás

• rozsdamentes acél rács (1db alapfelsz.)

modell méretek és leírás
Térfogat /liter
Belsőtér: (sz)x(m)x(mé) /cm
Rozsdamentes acél tálcák
Tálcák max. száma /db.
Tálcák max. terhelhetősége /kg
Kamra max. terhelhetősége /kg
Energiafogy. 230V 50/60 Hz
Energiafogy. 115V 50/60 Hz
Beállítható hőmérséklet
Beállítható pontosság
Nettó tömeg /kg
Tömeg csomagolással /kg
(sz) x (m) x (mé) /cm
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Az infrás nedvességmérő használata
Helyezzen egy kevés mintát a mintatálcára, zárja le a műszer fedelét, indítsa el a mérést,
majd a szárítás befejeztével olvassa le a kijelzőről az eredményt. Az eredményeket pedig,
ha csatlakoztat egy RS232-es nyomtatót ki is nyomtathatja.

• falikonzol

uN/uf 30 uN/uf 55 uN/uf 75
32
40x32x25
1
3
30
60
1600 W
1600 W

53
74
40x40x33
40x56x33
1
2
4
6
30
30
80
120
2000 W
2500 W
2000 W
2400 W
20 °C- 300 °C között
99,9 °C -ig 0,1 100 °C-tól 0,5
44
55
65
55
67
78
69x96x69
70x104x73
70x110x73

Telefo nál jo n! + 36 70/322-6145

Ld-Agro dsh50-10 / dsh 100-1

Mintamennyiség

Ld-Agro mA-110-1

50 g

100 g

110 g

Pontosság

0,01 g (0,1%)

0,001 g (0,01%)

0,001 g (0,01%)

Ismételhetőség

0,5% (≥0,02 g)

0,2% ≥0,002 g)

0,2% (≥0,00 2g)

Kijelző típusa

Matrix LCD

Matrix LCD

Érintő képernyő

Szárítási
hőmérséklet

50-180 °C

50-180 °C

50-180 °C

Szárítási idő

1-99 perc

1-99 perc

1-99 perc

www.a g rog a z d a .h u
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mérLegek

mérLegek

Ld-Agro hárompont-függesztésű mérleg traktorra
•
•
•
•
•

Ld-Agro ipari, raktári mérlegek
• Darabszámláló, tára funkció
• Beépített memória
• Rozsdamentes mérőfelület

Kimondottam a mezőgazdasági üzemek számára fejlesztve
IP68 szabvány szerinti védelem
A függesztett eszköz súlypontja csak néhány cm-rel kerül hátrébb
6.000 kg maximális terhelhetőség
Egyszerűen beszerelhető és kalibrálható

A készülék előnyei: Leginkább belső mérésekre és
áruátvételkor ellenőrző mérésekre ajánljuk. A mezőgazdaságtól kezdve az ipar számtalan területén megoldja a
mérési feladatokat. Nem csak hálózati árammal, hanem
akkumulátorról is működtethető. Kijelző tartó torony
lecsukható, így kényelmesen szállítható.

A készülék előnyei: II. kategóriás hárompont-függesztésű
gépekhez könnyen felszerelhető háromszög alakú mérleg első
és hátsó hidraulikához. A függesztett/csatolt eszközök, mint
például trágyaszórók, szállítóládák, keverők gyorsan és szerszámok nélkül kapcsolhatók és nagy pontossággal mérhetők, a
munka alatt folyamatosan szemmel tartható a kijelzett súly.

Ld-Agro állatmérlegek
•
•
•
•

Ld-Agro
tr-s

Ld-Agro
tr1000

Felhasználás

kisállat

Méréshatár

1.000 kg

1.000 kg

0,5 kg

0,5 kg

Osztásérték
Mérőfelület
Korlát

80x120 cm 80x120 cm
nincs

Tápfeszültség

Ld-Agro
tr3000/1

Ld-Agro
tr3000/2

Ld-Agro
tr3000/3

sertés, kisállat sertés, kisállat sertés, kisállat szarvasmarha, nagyállat

90 cm

3.000 kg

3.000 kg

3.000 kg

tCs-600

300 kg

600 kg

150 kg

Osztásérték

50 g

100 g

200 g

50 g

100 g

40x50

40x50

60x80

45x60

45x60

Hitelesíthető

nem

nem

nem

igen

igen

Árszorzó, memória
funkció

igen

igen

igen

nem

nem

Tálca felülete (cm)

1 kg

1 kg

1 kg

100x200 cm

100x250 cm

120x250 cm

90 cm

90 cm

150 cm

beépített akkumulátor

A készülék előnyei:

A függő mérlegek felső
gyűrűvel, alsó horoggal rendelkeznek, ideális BIG-Bag
zsákok, élőállat és bármilyen függesztett súly gazdasági mérlegelésre. Masszív fém készülékház védi a
sérülésektől, így ipari területeken is használható.

Ld-Agro békamérlegek

tCs-B 150 tCs-B 300
300 kg

A készülék előnyei: Raklapok kényelmes mozgatására szolgáló raklapszállító békamérleg. Használható ipari üzemekben, zöldség
- gyümölcs nagykerekben és minden olyan területen, ahol a raklapokat békával mozgatják. Így az árumozgatás közben időt és energiát
megtakarítva mérhető meg a termék. Egyes békamérlegek kijelzője
címkenyomtatóval is el van látva, így a mért súlyokat (azok árát) azonnal ki is lehet nyomtatni.

Méréshatár
Osztásérték
360 fokban
forgatható
Távirányító

yB720
60 kg
20 g

yB720
150 kg
50 g

yB720
300 kg
100 g

yB730
1.000 kg
200 g

yB730
2.000 kg
500 g

nem

nem

nem

igen

igen

nem

nem

nem

igen

igen

Ld-Agro labormérleg, precíziós mérleg
•
•
•
•
•
•
•

Túlterhelés riasztás
Beépített akkumulátor
Alacsony feszültség jelzése
Háttérvilágítás
Tára, darabszámláló funkció
Beépített memória
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tCs-300

100 kg

• Nagy fényerősségű digitális kijelző
• Tára funkció
• Nagy pontosságú nyúlásmérő
• Tömegmegtartás
szenzor-rendszerrel felszerelve
• Automatikus nullázás / kikapcsolás
• Túlterhelés, alacsony töltöttség riasztás
• Alumínium burkolat és rozsdamentes horog

A készülék előnyei: Állattartók, csalá-

•
•
•
•
•
•

tCs-100
Méréshatár

Ld-Agro függő mérlegek

Tára funkció
Beépített memória
Darabszámláló funkció
Festett acél mérőfelület

di gazdaságok élő állatainak mérésére szolgál. A mérleg alacsony platóval rendelkezik,
ezért további rámpa nem szükséges hozzá.
Nem tartalmaz kopó alkatrészeket, egyszerű
tisztítással karbantartható. Elektromos hálózatról és akkumulátorról is működtethető.

• Összecsukható, hordozható
• Túlterhelés riasztás
• Alacsony akkufeszültség jelzése

Bm-01

Bm-Print

Méréshatár

2.000 kg

2.000 kg

Osztásérték

0,5 kg

0,5 kg

-

címkenyomtató

Beépített nyomtató

Telefo nál jo n! + 36 70/322-6145

Egyszerűen kezelhetők
Gyors reakcióidővel dolgoznak
Stabil mérési eredményeket adnak
Tára funkció
Akkumulátor, elem
Túlterhelés, alacsony akkufeszültség jelzése
LCD kijelző

A készülék előnyei: Kifinomult technológiájú műszer mind elektronikai, mind mechanikai
szempontból, mely alkalmassá teszi laboratóriumi
felhasználásra, termény mérlegelésre, ott ahol
szigorú precizitás szükséges.

Méréshatár
Osztásérték
Tálca mérete

ohaus
AJCs
Cs200
1000/01
200 g
1000 g
0,1 g
0,1 g
13,3x14,5cm 11,5 cm

www.a g rog a z d a .h u

AJCs
ohaus
AJCs
h7
1000/001
Cs2000
2000/01
1000 g
2000 g
2000 g
3/6/15 kg
0,01 g
1g
0,01 g 0.1/0.2/0.5 g
11,5 cm 13,3x14,5cm 11,5 cm
23x17 cm
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gABoNAszeLLőztető, AfLAtoXIN vIzsgáLó

Ld-Agro tayfun - gabonaszellőztető
fél, hogy túlmelegszik a tárolt gabonája? fél a kártevők, fertőzések megjelenésétől?
szellőztesse gabonáját a tayfun mobil gabonaszellőztetővel!
•
•
•
•
•

2,3 méter teljes hossz
Légbefújás teljesítménye 1800 m3/óra
4 m sugarú körben-, 3-3,5 m mélyen szellőzteti át a betárolt gabonát
Mobil készülék, betárolás után is használható
Könnyen áthelyezhető a kritikus helyekre

tALAJeLemzés

helyszíni nitrát-tartalom mérő koffer
Szeretné tudni a talaj, gyümölcsök és zöld növényi részek nitrát tartalmát?
Mikor és mennyi pótlásra van szükség?
A túl alacsony, illetve túl magas nitrát mennyiség egyaránt káros lehet a növényeknek.
A vetés előtti nitrát-teszt azokon a területeken hasznos, ahol az előző évekről nitrát
maradvánnyal lehet számolni, illetve ahol a kevés téli csapadék nem mosta ki az őszi
trágyát. Ez a teszt megadja a maradék nitrát mennyiséget a gyökérzónában, így a
termelő meghatározhatja a szükséges műtrágya mennyiséget. A készülék kiértékeli
a színskálán a minta eredményeket és 20 mérés adatait el is tárolja.
Válassza ezt a szállítható helyszíni elemzőt, melyben a méréshez minden megtalálható!

AmoLA talajelemző koffer
A készülék előnyei: Az LD-Agro Tayfun gabona szellőztetővel (akár szárított, vagy hűtött) levegőt juttatunk a
halom szükséges részére, vagy a motor megfordításával elszívhatjuk a hőt a gabonaszemek közül. Így megóvjuk a
terményt a befülledéstől, illetve különböző fertőzések, kártevők megjelenésétől!
Bármikor használható, amikor szükség van rá, nem kell átforgatni a tárolóba betárolt terményt. Nem kell előre telepíteni a szellőztetőt, elegendő csak ott használni, ahol észleltünk problémás melegedést. Ha rendelkezik pálcás
gabona hőmérővel, pontosan tudhatja, mikor és hol kell használni a készüléket.

monitox 1000 - aflatoxin vizsgáló
• Toxin szennyeződés időbeli
felismeréséhez!
• Nagy, reprezentatívabb minta
• Egyszerűen és könnyen használható
• Nincs szükség reagensekre,
nem
igényel karbantartást
• Valós idejű azonnal elemzés
• Roncsolás-mentes vizsgálat

A készülék működési elve: A MONITOX
1000 UV fényt használ (365 nm) a minta megvilágításához, így
fluoreszkáló színben rikítanak azok a szemek, amik fertőzöttek kojic savval,
az Aflatoxin-termelő Aspergillus metabolitjával, amely reakcióba lép a minta bomlékony peroxidázával. A fertőzött
gabona könnyen felismerhető a szemek elszíneződése alapján– ellentétben az egészséges szemekkel.
A készülék előnye: Alapvető fontosságú a termény előszárítása, a megfelelő ellenőrzés alatt a fertőzöttség
kimutatása és az ebből következő szegregáció, bármely fertőzött tétel esetében. A MONITOX-1000 képes megmutatni a jelenlétét vagy hiányát a Aflatoxin termelő Aspergillus gombának, különböző élelmiszerekben, magokban,
gabonában.
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mérhető elemek: Nitrogén, Foszfor, Kálium
Opciós további elemekre bővíthető (pl. Ammónia)
A készülék előnyei: Nem kell többé másokra hagyatkoznia, egy
egyszerű talajelemzést Ön is képes lesz elvégezni az új AMOLA labor koffer
segítségével! A megújult AMOLA talajelemző koffer redukált tartalma is elegendő ahhoz, hogy gazdaságában a legszükségesebb N-P-K tartalom méréseket önállóan is el tudja végezni a termőföldjén.

Ph20s
talaj ph mérő

smm1 talaj
nedvességmérő

Az elektródát az enyhén fellazított talajba
szúrjuk, és pár másodperc múlva a digitá
lis kijelzőről leolvashatjuk a mért értéket.
Precíz és egyszerű mérés
• Talaj és folyadékok mérésére is
• Mérési tartomány: 0-15 pH
• Digitális kijelző

talaj mintavevők
Segítségével reprezentatív mintát
vehetünk a talaj különböző mélységeiből.
• Reprezentatív mintavétel
• Különböző kivitelben

Több területen is felhasználható.
Hasznos a növénytermesztésben,
kertészetben, különböző földtani
intézetek számára.
• Mérési tartomány: 0-50%
• 25 cm szonda
• Pontos és gyors mérés

Penetrométer
A penetrométer egy olyan készülék,
amellyel pontosan megállapítható a
talaj sűrűsége, tömörsége és rétegeinek vastagsága.
• Talajvastagság és tömörség mérése
• 90 cm hosszúság
• Különböző méretű fej a lágy
és kemény talajokhoz

www.a g rog a z d a .h u
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kedvenc weboldalaink:
www.ldagro.com
Ld-Agro márkaoldal, termékbemutató

www.vitx.hu
étrend kiegészítők férfiak és nők számára!

www.oszhajellen.hu
őszülés elleni hatásos készítmény

www.mensvital.hu
Potencianövelők, afrodiziákumok, férfi dolgok

Agrogazda.hu mérőműszerek kft.
H-8000 Székesfehérvár, Zsombolyai utca 36. - Tel/Fax: +36 22/322-650, +36 70/618-6225
Web: www.agrogazda.hu - E-mail: info@agrogazda.hu

termékszakértő munkatársaink elérhetőségei
GPS-es sorvezetők, területmérők, robotpilóta rendszerek, üzemanyag
tartályok, meteorológiai állomások, kamerarendszerek, drónok

+36-70 / 342-3887

Nedvesség- és hőmérsékletmérők, laborfelszerelések, szárítószekrények,
automata mintavevő robotkarok, mérlegek, talajelemző műszerek

+36-70 / 322-6145

szerviz elérhetősége
Gyors és precíz márkaszerviz! GPS vevők programozása, kijelzők-alaplapok
cseréje, kábelszakadások diagnosztizálása, működésbeli hibakeresés.

+36-70 / 618-6220

* A GPS vevők pontossága többek között attól függ, hogy az adott napszakban hány műholdra lát rá, vesz-e korrekciós jelet, illetve van-e
árnyékoló/zavaró tényező a közelben! A GPS-szel rendelkező készülékek feltüntett pontosságáért nem vállalunk felelősséget! A DGPS korrekciós
jelek folyamatos rendelkezésre állása és az elérhető műholdak száma és azok pontossága rajtunk kívül álló tényezőktöl függenek, amikre nem
vagyunk hatással! LD-Agro UniDrive robotpilóta esetén, az átlagos ±2 cm pontosságot garantáljuk, folyamatos FÖMI RTK jelvétel esetén, megfelelő műszaki állapotú traktor és munkaeszköz, valamint vetésre alkalmas, megfelelően előkészített talaj esetén, 8km/órás sebességgel haladva!
** Agrogazda.hu mérőműszerek Kft. nem vállal felelősséget a katalógusban megjelent nyomdai és sajtóhibákért! A valóságban a termékek formája,
mérete, színe, és egyéb paramétere eltérhet a kiadványban láthatótól!

