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Kiforrott technológiai megoldások az Ön vállalkozásának szolgálatában

A megfelelő agrártechnológiai megoldás megtalálása gyakran nagyon nehéznek 
tűnhet. Soha nem könnyű megtalálni az Ön igényeihez leginkább illeszkedő, de a 
csúcstechnológia bonyolultságától és zavaró összetettségétől mentes terméket és a 
hozzá kapcsolódó legmegfelelőbb opciókat. 

Ezért koncentrált a Massey Ferguson olyan rendszerek kifejlesztésére, melyek a 
gazdálkodást egyszerűbbé és hatékonyabbá teszik. A mi agrártechnológiai termékeink 
segítenek Önnek munkafolyamatainak javításában, azok hatékonyságának és 
eredményességének fokozásában; ez ilyen egyszerű. 

Ügyfeleink széles skálája számára kínálunk személyre szabott megoldásokat.  
Technológia a Massey Fergusontól

A System 110 és az Auto-GuideTM 3000 rendszer
Mindkét nyomvonalvezető rendszert arra terveztük, hogy az egyszerű 
működtetés és a szektorban élen járó teljesítmény biztosításával, 
kifinomult technológiát kínálva növeljék a teljesítményt és 
csökkentsék a költségeket.

AgCommandTM – Az ujját mindig vállalkozása verőerén tarthatja
Az AgCommand™ telemetriás rendszer lehetővé teszi, hogy Ön 
bármikor a gépeire vonatkozó információhoz jusson. Legyen szó 
akár egyetlen gépről, vagy egy egész gépparkról. Az adatgyűjtés és 
a gépfelügyelet csak néhány azok közül a funkciók közül, amelyek 
fokozott termelékenységet biztosítanak. 

ISOBUS - Erőgép és munkagép szinergiája
Az ISOBUS az a nemzetközi szabványrendszer, amely lehetővé teszi, 
hogy Ön a traktorban lévő egyetlen terminál segítségével vezéreljen 
és felügyeljen több munkaeszközt.

Machine
Control

Machine
Management

ISOBUS

Fleet 
Management

Az AGCO/Massey Ferguson az egyik alapító tagja az AEF-nek (Agricultural Industry Electronics 
Foundation - Mezőgazdasági Iparági Elektronikai Alapítvány), amely egy – a mezőgazdasági 
szektorban történő elektronikai megoldások fejlesztését szolgáló erőforrások és tudástár 
biztosítására létrehozott – független, nemzetközi, iparági szervezet.
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A System 110 maximális működtetési hatékonyságot biztosít egy
LED-soros nyomvonalvezető eszköz segítségével. Az olyan jellemzőkkel, 
mint a függetleníthető, az optimális látómezőben elhelyezhető, LED-soros
nyomvonalvezető eszköz, és az 5”-os, remekül látható,
színes kijelző, amely nappali és éjszaki üzemmóddal is rendelkezik.

A kijelző mutatja a menetsebességet, a referenciavonaltól számított 
sorszámot, és a műholdakra vonatkozó információkat. A felhasználó 
kijelölheti a tábla körvonalát, és rögzítheti a behatárolt terület nagyságát. 
A System 110 nyomvonalak közötti pontosságot garantál.
A könnyű, tartós és hordozható System 110 egyszerűen üzembe 
helyezhető és használható minden további eszközigény nélkül, minimális 
képzést vagy útmutatás mellett.

Nyomvonalvezető rendszerek
A System 110 egy kis bekerülési költségű, manuális kezelői beavatkozást 
igénylő nyomvonalvezető csomag, amely egyszerűen használható, pontos 
technológiát biztosít a mindennapos műveletek hatékonyabbá és egyszerűbbé 
tételére. Növeli a műveletek hatékonyságát, valamint a műveleti sebességet, 
miközben csökkenti az átfedések mértékét, és kinyújtja az munkavégzésre 
fordítható időt.

Machine
Control

A System 110 egy egyszerű beállítási eljárás segítségével könnyedén konfigurálható 
minden Massey Ferguson géphez. A munkaeszköz konfigurációja egyszerű, minden, 
akár front- akár hátsó függesztésű eszközzel használható a rendszer. 

Ha összetettebb rendszerre van szüksége, akkor integrált nyomvonalvezető megoldás 
választható. A kézi beavatkozást nem igénylő rendszer rendkívül előnyös lehet a nagy 
táblákon végzett munkák során. Minden olyan munkaműveletben alkalmazható, ahol 
nagy, táblán belüli menetpontosságra van szükség, mint például az elsődleges és 
másodlagos talajművelés, a vetés és ültetés, a kaszálás, valamint növényvédőszeres 
kezelés és műtrágyázás során. A kezelői kimerültség jóval kisebb mértékben 
jelentkezik. 
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Táblanézetek és nyomvonal-vezetési mintázatok
– Felülnézet
– Perspektivikus nézet
– „Észak fent” nézet

– AB vonalak
– Adaptív görbék
– Központi forgáspont

Levehető LED-soros nyomvonaltartás-jelző 
a GX-45 modellen
Ez a LED-soros kijelző a segíti a kezelőt a gép 
nyomvonalon tartásában a szántóföldön, azáltal, 
hogy folyamatosan felügyeli a traktor helyzetét.

Átfedés/elhagyás
A szántóföldön megvalósítandó tökéletes 
pontosság érdekében a System 110 és az 
Auto-GuideTM 3000 biztosítja, hogy a traktor 
és a munkagép tartsa a nyomvonalat, és így 
a gépkezelő ne hagyjon el területet, illetve ne 
haladjon el ugyanazon terület felett kétszer.

Nyomvonal-vezetési minták
A System 110 és az Auto-GuideTM 3000 rendszerek lehetővé teszik a leghatékonyabb és a 
legpraktikusabb nyomvonal-vezetési mintázatok követését. A megoldás három alap üzemmóddal is 
rendelkezik, amelyek különféle kombinációkban alkalmazhatók, és ezáltal lehetővé teszik a munkát 
bármilyen alakú táblában.

Pontosan tartja a 
nyomvonalat, soha nem 
téveszti el az irányt, pénzt 
és időt takarít meg az 
átfedések/elhagyások 
megakadályozásával.
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Egy magasabb szintű műszaki megoldás érdekében, amely még hatékonyabb munkát végez a 
szántóföldön, válassza az Auto-GuideTM 3000-et.

Az Auto-GuideTM 3000 egy teljes funkcionalitású, kézi működtetést 
nem igénylő, automata kormányrendszer, amely méter alatti, 
deciméteres vagy akár centiméteres pontosságra is képes.   

A sorvezető rendszerek bizonyítottan átlagosan 12%-os üzemanyag-
megtakarítást eredményeznek, valamint csökkentik az erőforrásokra 
fordított időt, a táblán töltött időt, és még sok mást. 

Az Auto-Guide™ 3000 TopDock vevőegység az alap gyári 
felszereltségben méter alatti pontossággal rendelkezik. 
Az Auto-GuideTM 3000 lehetővé teszi az EGNOS korrekciós jel 
előfizetés nélkül történő használatát a méter alatti nyomvonal-vezetési 
pontosság eléréséhez. Ön a Massey Ferguson márkakereskedőjén 
keresztül OmniSTAR, méter alatti pontosságú (VBS), vagy deciméteres 
pontosságú (HP) korrekciós jelet is vásárolhat. 

Nyomvonalvezető rendszerek
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A frissítések egy csatlakozó modulnak a TopDock alapjára történő 
felillesztésével hajthatók végre.  Egy tehetetlenségi mérőegység 
(IMU) javítja fel a traktor nyomvonaltartási precizitását deciméteres és 
centiméteres pontossági szintre. A méter alatti pontosság nem igényli 
a traktor pontos pozicionálását, így a helyzetmeghatározáshoz bőven 
elégségesek a vevőegységbe már beépített érzékelők. 

Amennyiben centiméteres pontosságra van szükség, egy rádiójeles 
csatlakozó modul illeszthető a TopDock egységbe. Ez a csatlakozó 
modul lehetővé teszi a rádiókorrekciós jelforrások vagy GSM-hálózaton 
keresztül történő NTRIP korrekció alkalmazását. Ez az elérhető ajánlat 
kiváló lehetőségeket biztosít, és mindenkor pontosságot és hatékony 
működtetést garantál. A rendszer bármikor magasabb szintre 
emelhető, nem igényel feloldási kódot.

Machine
Control
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TopDock vevőegység csatlakozó modullal
GPS, GLONASS és GALILEO globális navigációs 
műholdrendszerekhez több konstelláció támogatása.
Az opcionális, csatlakoztatható RTK-modul segítségével a 
vevőegység támogatja a valós idejű kinetikus (Real Time 
Kinetic - RTK) bázisállomással, illetve a GSM-rendszerrel 
történő jelkorrekciót.
A vevőegységen belüli, teljesen integrált technológia 
páratlan pontosságot biztosít.

*Ingyenes

Vevőegységeink GPS és 
GLONASS műholdakkal 
működnek, minden 
pontossági szinten, Így 
az ingyenes EGNOS jelet 
használó 30 cm alatti, 
nyomvonalak közötti 
pontosságtól az RTK 
korrekció jelekkel működő, 
1–2 cm-es statikus 
pontosságig.

RTK bázisállomás
Sorművelés esetén, mint például nagy értékű 
salátanövények termesztésekor, és burgonya vagy 
egyéb gyökérzöldségek vetőágyának kialakításakor 
elérhető akár +/- 2 cm-es pontosság is. Az ilyen 
szintű pontosság eléréséhez RTK bázisállomás 
vagy NTRIP korrekciós jel szükséges. A termelők 
számára igen szűk időablak áll rendelkezésre ezen 
növénykultúrák elvetésére, így az Auto-GuideTM 
3000 által biztosított nagyobb munkasebesség nagy 
különbséget jelenthet ezen a téren.

Galileo/GPS/Glonass jelek 
vételére alkalmas

Pontosság 30 cm 20 cm - 5 cm 2 cm

Korrekciós jel EGNOS*
OmniSTAR VBS

OmniSTAR VBS/HP
OmniSTAR  G2

RTK bázisállomás
NTrip

Vevőegység Auto-GuideTM 3000 TopDock Auto-GuideTM 3000 
TopDock, IMU-val 

Auto-GuideTM 3000 TopDock, 
IMU-val és rádiójeles 

Költség EGNOS* Előfizetés Előfizetés/licenc/
Bázisállomás

Alkalmazások Növényvédőszer- és 
műtrágya-kijuttatás

Betakarítás
Talajművelés

Táblatérkép-készítés

Növényvédőszer- és 
műtrágya-kijuttatás

Betakarítás
Talajművelés

Táblatérkép-készítés

Vetés/ültetés
Sávos talajművelés

Gyomirtás

Datatronic CCD-konzol
Az Auto-Guide™ 3000 felhasználói felülete nem egy különálló 
képernyőn, hanem a Datatronic CCD kijelzőn jeleníthető 
meg. Ez a megoldás jobb kilátást biztosít a vezető számára. 
Ennek a megoldásnak köszönhetően nincs szükség további 
vezetékekre. 
A Datatronic CCD-n belül, a sorvezető alkalmazás az 
üzemeltetés egy egyszerű módját kínálja, az un. „Go mode” 
üzemmódot. Ennek az üzemmódnak a használata egyszerű, 
így ha egy kezelő nem ismeri, vagy nincs tapasztalata a 
nyomvonalvezető rendszerekkel kapcsolatban, akkor is akár 
percek alatt üzembe helyezheti és üzemeltetheti.
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Most, hogy a világ népessége a 7 milliárdhoz közelít, egyre nagyobb hangsúlyt kap az élelmiszer-előállítás. A mezőgazdasági gépesítés és az élelmiszer-előállítás szoros kapcsolatban vannak egymással, 
így az általunk használt gépeknek egyre pontosabban és hatékonyabban kell működniük, hogy a világ élelmiszer-szükséglete kielégíthető legyen.

Mire képes a System 110 és az Auto-GuideTM 3000 rendszer...
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...a gépem számára?

...a vállalkozásom számára?

•	 A	gyakran	hosszúra	nyúló	munkanapokon	és	az	éjszakai	munka	során		
 kisebb mértékben jelentkezik a monotonitás, a stressz hatása és   
 fáradtság
•	 Időt	biztosít	a	gépkezelő	számára	a	az	erőgép	és	a	munkaeszköz		 	
 teljesítményének optimalizálásához, valamint kijelzőn megjelenített   
 beállítások és műszerek felügyeletéhez
•	 Hozzásegíti	a	kevésbé	tapasztalt	kezelőket	a	nagyobb	munkateljesítmény		
 és a magasabb szintű termelékenység eléréséhez
•	 Rossz	látási	viszonyok	mellett	is	ehetővé	teszi	a	kezelő	számára	a		 	
 hatékony munkavégzést

•	 A	munkagép	teljes	munkaszélességének	kihasználásával	a		 	
 System 110 és az Auto-GuideTM 3000 növeli az időegység alatt   
 megművelhető terület nagyságát
•	 A	gép	nagyobb	fajlagos	teljesítménye	alacsonyabb	állandó		 	
 költséghányadot jelent 
•	 A	munka	elvégzéséhez	szükséges	kisebb	időráfordítás	alacsonyabb
 szintű erő- és munkagépkopást, és ennek következtében kisebb   
 karbantartási költségeket eredményez
•	 A	szezononkénti	kevesebb	munkaóra	mind	a	traktor,	mind	pedig	a		 	
 munkaeszköz használtgép-értékét növeli

Mivel az automatikus nyomvonalkövetés gyakorlatilag kiküszöböli az 
átfedéseket és az elhagyásokat, a rendszer hatása a leginkább érzékelhető 
módon a gazdaság pénzügyi eredményében nyilvánul meg, mivel 
jelentős megtakarítások érhetők el a dízelüzemanyag-, a műtrágya-, a 
növényvédőszer-, az idő- és a munkaerő-felhasználásban. Ezeken felül a 
betakarítási veszteségeket is segít minimális szinten tartani

A precízebb növényvédőszer-kijuttatásnak köszönhetően származékos 
előnyként jelentkezik még többek között a gyomfertőzöttség és a 
növénybetegségek visszaszorulása. Továbbá – mivel a gépek pontosan 
ugyanazon a nyomvonalon és megtervezett közlekedési útvonalakon 
haladnak el újra és újra – a talajtömörítés minimális területre korlátozódik.
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Hatékonyság egy karnyújtásnyira
Bemutatjuk az új, opcionális C3000 érintőképernyős terminált – széles körű lehetőségek egyértelmű kezelhetőség mellett.

A C3000 kiemelkedő képességekkel rendelkezik, és 
további eredmények elérését teszi lehetővé az Ön 
számára. Ideális megoldást jelent azok számára, akik 
a munkákra és a feladatokra vonatkozóan folyamatos 
adatgyűjtést kívánnak végezni. A C3000 lehetővé teszi 
az egyes táblák méretének meghatározását, és az 
összes gyűjtött adat tárolását vagy exportját. Jövőbeni 
adatfeldolgozás céljából ezek az adatok később 
előhívhatók. A C3000 kezelői felülete egyértelmű, 
és az egyszerű menürendszer segítségével könnyű 
benne az eligazodás. A jó láthatóság és a táblák 
és alkalmazások felismerhetősége érdekében 
12,1”-os, színes érintőképernyővel rendelkezik. Az 
érintőképernyő lehetővé teszi a gyors menüelérést és 
az általános kezelést, ugyanakkor a képernyő 
3 kisebb képernyőre is felosztható a még hatékonyabb 
felügyelet megvalósítása érdekében.

A C3000 egy – a manuális nyomvonalkövetést is 
lehetővé tevő – integrált LED-sorral is rendelkezik.
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A C3000 navigációs konzol néhány jellemzője:

Térképkészítés – 
•		Táblahatárvonalak
•		A	táblák	határvonalának	rögzítése	lehetővé	teszi
 a megművelt terület pontos kiszámítását, ezen
 kívül felhasználható a szakaszolt
 munkaeszközök szakaszainak vezérlésére is (az
 alkalmazott munkaeszköz-vezérléstől függően). 
•		Shape/ISO	XML	fájlok	importja	vagy	rögzítése
•		Az	elvégzett,	illetve	PDF-fájlokból	származó		 	
munkák exportja
Az egyszerű munkamenet-rögzítés lehetővé teszi a 
következő adatok összegyűjtését: 
  – Megművelt terület (Ez az adat nem    
  tartalmazza az átfedések területét)
  – Táblaméret (ha a határvonal rögzítésre került)
 – Fennmaradó terület (ha a határvonal   
  rögzítésre került)
 – Megtett távolság: Aktivált munkaeszközzel   
  megtett távolság (a távolságot akkor méri a   
  rendszer, ha a munkaeszközt működtető jel aktív)
  – Munkavégzés ideje Összes idő és nettó   
  munkaidő
  – Fajlagos teljesítmény (ha/h) 

Táblák
•		Automatikus	táblafelismerés
•		A	gazdaságonkénti	vagy	táblánkénti	adatrögzítés		
 segítségével a munkák táblaszintre oszthatók le 

Referenciavonalak
•		Egyenes	A/B
•		Adaptív	görbék
•		Azonos	görbék
•		Központi	forgáspont

Információs mini kijlezőpanelek

Térképinterfész

Nyomvonal-vezetési 
konfiguráció – Kiugró 
menük

Nyomvonalvezetés 
bekapcsolva/kikapcsolva

12,1”-os érintőképernyős 
térképmegjelenítő panel

Egyedi igényekre szabható 
műszerpanel

A M
ASSEY FERGUSONTÓL
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Az ujját mindig vállalkozása verőerén tarthatja
Az AgCommand™ bemutatása.

Az AGCO telemetriás rendszere, az AgCommand™ ideális megoldást jelent nagyvállalkozások és 
bérvállalkozók valamint azok számára, akik mindenkor biztosítani szeretnék a gépeik megfelelő 
nyomon követhetőségét. Ha flottájára vonatkozóan mindig következetes, tömör információkra van 
szüksége, akkor az AgCommand™ a tökéletes választás. 

Az AgCommand™ egy élvonalbeli adatrögzítő és -továbbító eszköz, amely – a gépek helyzetének, 
valamint aktuális és korábbi állapotának megfigyelésével és jelentésével – lehetővé teszi 
gépparkja teljesítményének optimalizálását. Ezenkívül felügyeli a működési költségeket, és növeli a 
termelékenységet.

Az AgCommand™ tíz másodpercenként gyűjt be adatokat a gép teljesítményére és a GPS által 
meghatározott helyzetére vonatkozóan. Ezt követően a tároló szerverhez továbbítja az adatokat, 
amelyek megtekinthetők asztali számítógépén, laptopján, vagy táblagépén.

FROM
 M

ASSEY FERGUSON

Fleet 
Management
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Műszerpanel
Az AgCommand™ Advanced lehetővé teszi az egyes gépek 
naponta akár 30 perces megfigyelését is, közel valós időben. 
Ön figyelemmel kísérhető a fő paraméterek alakulását a PC-
jén vagy a laptopján lévő virtuális műszerfalon. Így például 
Ön figyelmeztetheti a vezetőt anélkül, hogy fel kellene őt 
hívnia telefonon, amennyiben az üzemanyag-fogyasztás 
túlságosan magas, vagy ha a maximális teljesítmény elérése 
érdekében változtatni kell a beállításokon. Kombájnnal történő 
munkavégzés esetén Ön figyelemmel kísérheti a rosták és a 
dobkosár helyzetét, a dob fordulatszámát, a menetsebességet, a 
hatékonysági mutatókat, a teljesítményt és a szemveszteséget. 
A kombájnüzemeltetés során elérendő kiemelkedő teljesítmény 
érdekében a paraméterek a legmagasabb hatékonyságnak 
megfelelően állíthatók be. Az AgCommand™ Advanced egy 
tökéletes eszköz a gépi szolgáltatásokat végző vállalkozók, 
és a menedzserek számára annak biztosítására, hogy még a 
kevésbé tapasztalt kombájnkezelők is a lehető legtöbbet tudják 
kihozni a rájuk bízott gépből. A rendszer több kombájn egyidejű 
munkavégzése esetén is működik, és lehetővé teszi, hogy Ön a 
folyamatos tökéletesítés érdekében ellenőrzés alatt tarthassa a 
paramétereket.

Hatékonysági jelentés
Ezen a funkción belül kétféle jelentést lehet 
létrehozni: Időhatékonyságra vonatkozót 
(az összes motor üzemórának az egyes 
állapotokra vonatkozó százalékos lebontása) 
és egy távolsághatékonyságra vonatkozót 
(a gép által megtett teljes távolságnak 
munkavégzésre/táblavégi fordulókra/
szállításra történő százalékos lebontása). 
A jelentés kimutatja a gép által munkában 
és/vagy a táblavégi fordulókban, szállításban 
töltött időt, illetve az állásidőt. A géppark 
tulajdonosa gyorsan képes elemezni a 
hatékonyságot, és a kezelői képességeket. 
Ez a jelentés kimutatja az összes 
időráfordítást és a megtett távolságot, és 
egyszerre öt gépre vonatkozó adatokat 
képes megjeleníteni. Ezek az adatok aztán 
kezelhető PDF vagy Excel fájlok formájában 
exportálhatók PC-n vagy laptopon történő 
további feldolgozásra.

SMS riasztás
Olyan riasztások is beállíthatók a 
rendszerben, melyek közvetlenül 
az Ön mobiltelefonjára érkeznek.  
A GEO-fence riasztás akkor 
értesíti Önt, ha a traktor elhagyja 
a számára a honlapon előzetesen 
kijelölt területet. Arról is értesítheti 
Önt, hogy a kezelő visszaérkezett a 
traktorral a gazdaságba, vagy hogy ha 
túlságosan alacsony a traktorban az 
üzemanyagszint, és annak feltöltése 
szükséges.   
Az AgCommand™ Advanced lehetővé 
teszi a CAN-paraméterek alapján 
történő értesítések beállítását.

Géphasználat-előzményi térkép
A géphasználat-előzményi térkép azt 
mutatja meg, hogy hol fordult elő a traktor 
egy kiválasztott időintervallumban. Ön egy 
Google térkép és a műholdnézet segítségével 
megnézheti, hogy hol állt meg a traktor, hol 
végzett munkát, valamint hogy honnan és hová 
közlekedett. Az AgCommand™ Advanced 
a CANBUS által gyűjtött adatokat is képes 
megjeleníteni. Például Ön megtekintheti a 
motorterhelésre, a kerékcsúszásra (szlip), az 
üzemanyagszintre és a fogyasztásra vonatkozó 
adatokat. 
A gép minden időpillanatban nyomon 
követhető.

Jusson hozzá lényeges információkhoz közvetlenül a számítógépére vagy mobil eszközére érkező adatokból, hogy mindig döntésképes legyen, 
akár a szántóföldön, akár az irodában tartózkodva

A szántóföldön, a gépben - az irodában
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Funkciók és előnyök 
•	 Majdnem valós idejű adathozzáférés – Az AgCommand™  

adatokat gyűjt és továbbít, miáltal pontos és megbízható 
információkat szolgáltat a gép teljesítményéről és helyéről, 
optimalizálva ezzel a géphasználatot és a hatékonyságot.

•	 Teljesen automatikus adatgyűjtés és -továbbítás – Az 
AgCommand™ nem igényel kezelői beavatkozást, így a kezelő 
– a szántóföldi teljesítményt maximalizálva – a feladatára 
összpontosíthat, mialatt a rendszer folyamatosan továbbítja az 
adatokat.

•	 Univerzális kialakítás – Az AgCommand™ alkalmazhatósága 
nem korlátozódik az AGCO márkájú gépekre és járművekre.

•	 Riasztások –  Az AgCommand™ GEO-fences (virtuális 
határvonalak) funkciója lehetővé teszi a gép földrajzi helyzetének 
felügyeletét, és annak ellenőrzését, hogy a gép a megfelelő 
helyen dolgozik-e. A szervizriasztások tervezhetővé teszik a rutin 
karbantartási feladatokat, és így elvégzésüknek csupán minimális 
hatása van a gépkihasználásra.

•	 Karbantartás – Az AgCommand™ lehetővé teszi a 
gépkarbantartási teendők közvetlen felügyeletét, és az ügyfél 
által történő intézését, vagy a márkakereskedők erre vonatkozó 
megbízását.

•	 Térképek – Az AgCommand™ a gépek munkavégzési előzményeit 
bemutató térképeket – korábbi előfordulási helyeket, megművelt 
területet, haladási mintázatot stb. – képes megjeleníteni, lehetővé 
téve ezzel a táblaszintre vagy egy adott időszakra vonatkozó 
termelékenységmérést.

•	 Összehasonlítások – Az AgCommand™ segítségével lehetőség 
van akár 5, ugyanabba a gépparkba tartozó, bárhol és bármilyen 
alkalmazásban dolgozó gép teljesítményének és hatékonyságának 
közvetlen összehasonlítására.

•	 Jelentések – Az AgCommand™ számos jelentést képes generálni, 
az egyedi, táblaszintű jelentésektől kezdve akár a teljes szezonra 
vonatkozó hatékonysági jelentésekig, amelyek segítségével 
kielemezhető és maximalizálható a termelékenység.

•	 AgCommand™ Advanced – Azok számára, akik pontosabb 
adatgyűjtést szeretnének elérni, az AgCommand™ Advanced 
10 másodpercenként rögzít egy adatpontot, valamint számos 
egyéb információt, hogy vállalkozás számára biztosított legyen a 
folyamatos adatfelvételezés.

•	 Az AgCommand™ most már a szögletes nagybálázó gépekhez 
is rendelkezésre áll. Ezek esetében hozzá tud jutni például olyan 
információkhoz, mint a táblánként elkészített bálák száma, 
nedvességtartalma és a bálák tömege.

•	 Az elvégzett munkára vonatkozó, fontos információkat hordozó 
jelentések hozhatók létre az ügyfelek részére.

A M
ASSEY FERGUSONTÓL
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„A gazdálkodók és a márkakereskedők nagyon kedvezően fogadták 
az AgCommand™ alkalmazást, és tetszést arattak az időjárással és a 

navigációval kapcsolatos funkciók. Elsősorban azt emelték ki előnyként, 
hogy a vállalkozásuk kézben tartásához szükséges információk menet 

közben is hozzáférhetők, és nem kell asztali számítógépet, vagy a 
táblagépük böngészőprogramját igénybe venniük.  Tetszett nekik, hogy 

a felhasználói felület áttekinthető és egyértelműen használható.” 
David Swain, ATS marketingmenedzser – Észak-Amerika

Olvass be az alkalmazás letöltéséhez!
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Az AgCommand™ alkalmazás mobil hozzáférést 
biztosít a rendszerhez, így bárhol és bármikor 
megfigyelheti a gépet, valamint a „korábbi adatok és 
jelentések” funkció segítségével elemzéseket végezhet 
a szántóföldön. 

Ugyanazokat a funkciókat tartalmazza, mint a 
szokásos AgCommand™ rendszer, és képes közel 
valós idejű hozzáférést biztosítani a géphez egy 
honlapon keresztül, amely gyors információt és 
áttekintést ad a gép adatairól, mint például a pozíció, 
cím és az időjárási körülmények. 

Üzemeltetési előzményekre vonatkozó információ 
A rendszer ugyanazokat az információkat nyújtja, mint 
amelyek az Ön asztali számítógépén is elérhetők, 
így például a gép korábbi tartózkodási helyeire és 
állapotaira vonatkozó adatokat. 

Jelentések fül: Kizárólag összesített időre, távolságra 
és hatékonyságra vonatkozó riportok érhetők el. 
Lehetőséget biztosít akár öt gép teljesítményének és 
munkában töltött idejének gyors összehasonlítására. 
Arra is lehetőséget biztosít, hogy két, külön-külön 
gépen dolgozó kezelő megtalálja a hatékonyabb 
együttműködés lehetőségeit.

Használja ki a mobil felhasználásból adódó rugalmasságot az új AgCommand™ alkalmazás segítségével, 
és vigye magával az irodáját a szántóföldre.

Honlap Gépek részletes adatai

Hatékonysági jelentések Üzemeltetési előzményekre 
vonatkozó jelentések

Efficiency time

által nyújtott lehetőségek az Ön kezében

A M
ASSEY FERGUSONTÓL
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ISOBUS
Teljes munkaeszköz-kompatibilitás 
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A legtöbb mai kombájn és traktor vezérlőkonzolja teljesen 
ISOBUS-kompatibilis. Ez a nemzetközi szabvány véget vet a 
monitorokkal túlzsúfolt kezelőfülkéknek, mivel lehetővé teszi, 
hogy egyetlen terminál segítségével lehessen vezérelni és 
felügyelni az egyazon szabványt alkalmazó munkagépeket.

Az ISOBUS 11783 teszi lehetővé, hogy a munkagép 
gyártójának vezérlőrendszere megjelenjen a 
konzolképernyőn. Ily módon idő és pénz takarítható meg, 
hiszen nincs szükség további kezelőterminálokra a fülkében.

Egyetlen kezelőkonzol minden munkagéphez
A Massey Ferguson munkagépek az ISOBUS 11783 
szabványnak megfelelően készülnek. 

A legújabb, MF 2100 szögletes nagybálázók és az  
MF 555 típusú vetőgép már egyaránt a konzolon keresztül 
vezérelhető.

Ez a két teljesen eltérő munkagép ugyanazt a konzolt 
használja, mint a Datatronic CCD. 
A munkagép kábelcsatlakozóját egyszerűen a traktor ISOBUS 
csatlakozóaljzatába illesztve a rendszer automatikusan feltölti 
a kezelési menüket és megjeleníti azokat a képernyőn.

Az új, C3000 típusú képernyő szintén ISOBUS-kompatibilis, 
és amennyiben az ISOBUS-információkat nagyobb képernyőn 
kívánja megjeleníteni, opcióként ez is rendelkezésre 
áll. A C3000 akár 32 különálló szekció esetén is képes 
végrehajtani szekcióvezérlést.

Egyszerű vezetékezés
Szabványos ISOBUS-csatlakozás esetén nincs szükség a 
traktorfülkébe vezető kiegészítő kábelekre. A hálózaton 
keresztül nagy mennyiségű adat áramlik, és bár az adatbuszon 
lévő minden egyes ECU (elektronikus vezérlőegység) látja 
az adatcsomagokat, mégis csak a saját működésükhöz 
szükséges információkat dolgozzák fel. Ez a rendszer nagyban 
leegyszerűsíti a vezetékezési követelményeket azáltal, 
hogy lehetővé teszi számos ECU egység egymással történő 
kommunikációját, anélkül, hogy bonyolult hálózatra lenne 
szükség.

Szabványos működés
Függetlenül a munkaeszköz gyártójától, minden egyes 
munkaeszközre vonatkozóan a konzolterminálon jelennek 
meg az információk, és ugyanazt a vezérlési logikát követik a 
menükben történő eligazodáskor, gombok kiválasztásakor és a 
működtetés során. 

A CAN mindent képes kezelni 
Egy, az ISOBUS csatlakozóaljzatra csatlakoztatott munkagép 
a traktor CANBUS hálózatát használja, és információkat oszt 
meg. A CAN-hálózat (Controller Area Network) egy olyan 
rendszer, amely egy adatbusz segítségével továbbítja az 
információkat.

Az exkluzív kivitelű kezelőfülkék MultiPad botkormányvezérlője 
ISOBUS vezérlőkarr alakítható. A kezelő ily módon közvetlenül 
vezérelheti az ISOBUS-kompatibilis munkaeszközt, ugyanolyan 
egyszerűen, mint bármely más munkaeszközt.

Machine
Management

ISOBUS csatlakozó aljzat – 
traktor és munkagép között

ISOBUS képernyő

ISOBUS-kompatibilis 
munkaeszközök vezérlése MultiPad 
botkormány segítségével * Az AGCO alkatrészhálózatán keresztül lehet megrendelni

Plug and play

ISOBUS
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A jól megtervezett funkcióknak köszönhetően napról napra mindig a lehető legjobbat kapja.

Fontos extrák

Kihelyezett kamera
Az opcionális, távirányított videokamera a traktoron vagy bármely elülső vagy hátsó csatlakoztatású 
munkagépen bárhol elhelyezhető. Tolatáskor a konzolon látható éles képernyőnézettel együtt 
alkalmazva gyorsabb, biztonságosabb vontatási tevékenységet tesz lehetővé, illetve a kezelő 
minden hátul vagy oldalt felszerelt berendezést figyelemmel kísérhet.
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Integrált bálamérlegelési rendszer a 
fokozott pontosság, profitabilitás, és 
a bálázóból kikerülő minden bálára 
vonatkozó információ pontos rögzítése 
érdekében. 

Az új, integrált bálamérlegelési rendszer (IBWS) egy olyan opcionális 
kiegészítő, amely a C1000-es bálázómonitoron keresztül működik. 
Ez a rendszer lehetővé teszi a kezelő számára, hogy nyilván tartsa az 
egyedi bálatömegeket, a rétegszélességet, a bálahosszt és az összes 
bálatömeget, amely információk nagy előnyt jelentenek a szolgáltatók 
számára azzal, hogy a pontos tömeg alapján vásárolhatnak meg 
szalmát, vagy adhatnak el szénát, nem pedig bálaszám vagy terület 
alapján. 

A bálák tömegmérésének másik nagy előnye, hogy a kezelő a 
maximális rakománytömeg elérésével, a túlterhelés kockázata nélkül 
csökkentheti a költségeket.

A M
ASSEY FERGUSONTÓL
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