NASZE

FANTASTYCZNE SYSTEMY
NAWIGACJI
Wyświetlacz XCN-750™
z odblokowanym terminalem uniwersalnym (UT)
i NAV-500

XCN-1050™ z napędem silnikowym
elektrycznym Autopilot MotorDrive

Zaktualizuj rozwiązanie automatycznego prowadzenia
S-Tech do najwyższego poziomu dokładności dzięki
S-Tech RTK+

W celu przedstawienia oferty na systemy nawigacji skontaktuj się z autoryzowanym Dealerem Steyr.

steyr-traktoren.com

S-TECH
RTK+

S-TECH jest usługą korekcyjną opartą na RTK dostarczaną w formie subskrypcji,
która zapewnia wysokiej jakości sygnały korekcyjne GNSS wszystkim
użytkownikom pracującym w obrębie danej sieci. W czasie krótszym niż 10 s
zapewnia najwyższą możliwą dokładność na poziomie do 1,5 cm. Steyr oferuje
gęstą sieć kompatybilną z wieloma markami bez inwestycji w stacje bazowe.
S-TECH ZAPEWNI CI WIELE KORZYŚCI:
• Ograniczenie stopnia zachodzenia
podczas uprawy ziemi i przygotowania
gleby
• Oszczędności materiału podczas
siewu
• Ograniczenie ilości stosowanych
nawozów i pestycydów
• Poprawa wydajności zbiorów
• Ograniczenie stopnia ubicia gleby
dzięki wykorzystaniu Controlled
Traffic Farming (organizacja ruchu

w gospodarstwie)
• Wykorzystanie sterowania sekcjami
o dużej dokładności w celu
automatyzacji dawkowania
• Poprawa zarządzania zasobami
wodnymi dzięki Field Levelling
(równanie pól)
• Kontynuacja prac w warunkach
ograniczonej widoczności
• Ograniczenie obciążenia pracą
i przeciążania jednej strony ciała

BĄDŹ PRECYZYJNY
IPopraw
SKUTECZNY
swoją efektywność, zachowaj dokładność i zwiększ

produktywność rok do roku dzięki naszym zaawansowanym i
łatwym w obsłudze narzędziom rolnictwa precyzyjnego

CENTRUM WSPARCIA
Kontaktuj się z nami od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00
Zyskaj fachową pomoc naszego zespołu doświadczonych inżynierów
Znajdź szybkie i efektywne rozwiązania dostosowane do Twojej sytuacji
S-TECHsupporteur@steyr.com
48 22 306 06 84
0800 70 24 42

TWÓJ DEALER STEYR

Poznaj najlepsze
rozwiązania rolnictwa
precyzyjnego.

ROZWIĄZANIA
S-TECH
XPU

Z FABRYKI I RYNKU WTÓRNEGO

Z RYNKU WTÓRNEGO

Zaawansowane systemy rolnicze (S-TECH) marki Steyr stoją na czele układów
rolnictwa precyzyjnego od ponad dekady, dając rolnikom możliwość kontroli
nad całym cyklem upraw i zbiorów.

oferuje rozwiązania rolnictwa precyzyjnego do Twoich maszyn
Steyr, ale może być także montowane w maszynach innych marek. Poniżej
wyszczególniono nasze najpopularniejsze i sprawdzone rozwiązania dla
rolników posiadających mieszaną flotę maszyn.

S-Guide :
Unowocześnij swoją firmę dzięki S-Guide. Można fabrycznie zamontować
w ciągniku, kombajnie lub opryskiwaczu marki Steyr lub wykorzystać do
modernizacji osprzętu przystosowanego do montażu S-Guide. S-Guide jest też
dostępny dla wielu starszych modeli Steyr.
Cechy
 pełni zintegrowany układ automatycznego prowadzenia zapewnia
W
równoległe przejścia i pokosy, eliminując możliwość pominięć i zachodzenia.
W połączeniu z S-TECH RTK+ zapewnia dokładność na poziomie 1,5 cm.
Sterowany za pośrednictwem wyświetlacza z ekranem dotykowym S-TECH
700 lub INFOMAT 1200, na którym poza sterowaniem S-Guide można
monitorować funkcje maszyny i uruchamiać aplikacje rolnictwa precyzyjnego
Wykorzystuje kompensację terenu T3 do utrzymywania dokładności w
nierównym terenie. Można teraz włączyć funkcję S-Turn współpracującą
z S-Guide Link w celu uzyskania kierowania bez użycia rąk dla zapewnienia
automatycznych, powtarzalnych nawrotów na końcu rzędu – maksymalizacja
dokładności nawrotów pojazdu i ogólnej wydajności przy jednoczesnej redukcji
stopnia zmęczenia operatora.

S-FLEET Link

Odkryj nową funkcję S-FLEET Link – innowacyjna
funkcja, której celem jest maksymalizacja
produktywności poprzez współdzielenie danych
w czasie rzeczywistym między wieloma maszynami
będącymi na tym samym polu z użyciem
wyświetlacza Steyr. Synchronizuje ona automatycznie
linie prowadzenia, nazwy pól, granice, materiały,
narzędzia, pojazdy i informacje o operatorze we
wszystkich podłączonych urządzeniach floty maszyn.

PRZYJRZYJ SIĘ NASZYM NAJLEPIEJ SPRZEDAJĄCYM SIĘ S-TECH



XCN-750TM
i NAV-500



Prowadzenie ręczne
Mapowanie obrobionych obszarów
i pokrycia
Zaktualizuj do S-TECH EZ-Pilot PRO:
kierowanie ze wspomaganiem bez
użycia rąk, mała prędkość 1,61
km/h, możliwość pracy podczas
jazdy do tyłu

XCN-1050TM
z S-TECH

XCN-1050TM
z AUTOPILOT

Prowadzenie z kierowaniem ze
wspomaganiem
Zintegrowany napęd silnikiem
elektrycznym dla dużej dokładności
za przystępną cenę.
Idealne w przypadku rolnictwa
wielkoobszarowego o małej
dokładności, jak i rolnictwa
rzędowego o dużej
dokładności.

Układ prowadzenia hydraulicznego
Autopilot automatycznie kieruje
pojazdem po linii z maksymalną
dokładnością. Rozwiązanie bezpośrednio
zintegrowane z układem hydraulicznym
pojazdu dla zapewnienia łatwego dostępu
do urządzeń sterujących w kabinie.
Idealne w przypadku najbardziej
wymagających upraw
rzędowych.

PORÓWNAJ I WYBIERZ SWOJE ULUBIONE ROZWIĄZANIA S-TECH
EZ-PILOT PRO
Typ prowadzenia
Kompatybilny pojazd

Hydrauliczne

Kompatybilne z zestawami dla platform ponad 200 pojazdów*

Pojazd z fabrycznymi, zintegrowanymi zaworami hydraulicznego
układu kierowniczego pracującymi w magistrali CAN lub poza nią**

Kompatybilne odbiorniki

NAV-500

NAV-900

Kompatybilne wyświetlacze

XCN-1050TM

XCN-750TM

Mała prędkość
Kąt (podejścia)

AUTOPILOT™

AUTOPILOT MOTORDRIVE
Kierowanie ze wspomaganiem

Ag25
XCN-2050TM

NAV-900
XCN-1050TM

XCN-750TM

NAV-900

Ag25
XCN-2050TM

XCN-1050TM

0,35 km/h

0,35 km/h (0,07 km/h z dodatkowym osprzętem)

45°

90°

90°

Działanie podczas jazdy do tyłu

Tak (15 s)

Tak

Tak

Załączony w momencie zatrzymania

Tak (15 s)

Tak

Tak

Funkcja nawrotów na końcu rzędu

Nie

Tak

Tak

Średnia

Średnia

Mała

Możliwość przenoszenia
Prace polowe

XCN-750TM

1,61 km/h

Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, kierowanie

Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, siew,
podorywka, mechaniczne zwalczanie chwastów, przygotowanie pod
siew, uprawa zagonowa, plantacja winorośli, kierowanie narzędziem.

DOSTARCZANE PRZEZ ZASSO – INNOWACYJNA TECHNOLOGIA
ELEKTRYCZNEGO ODCHWASZCZANIA DO WIELU ZASTOSOWAŃ
W 100% BEZ UŻYCIA CHEMIKALIÓW.
W 100% PRZYJAZNE DLA ŚRODOWISKA.

Rodzina XPOWER obejmuje XPU:
XPU opracowano i przystosowano do konkretnych potrzeb w zakresie
odchwaszczania w szczególnych obszarach miejskich: strefy przemysłowe
i alejki.
Zalety technologii XPOWER:
Najbardziej zaawansowana alternatywa dla chemikaliów
Sprawdzone, wysokowydajne zwalczanie chwastów
Nietoksyczne substancje i pozostałości
Szybkie działanie i trwałe efekty
Działanie systemowe aż po korzenie
Zwalczanie wszystkich typów chwastów niezależnie od warunków
pogodowych
Bez wzruszania gleby i bez wpływu na formy życia w glebie

FIELDXACT CROPCARE – KOMPLEKSOWE WSPARCIE AGRONOMICZNE
FieldXact jest narzędziem meteorologicznym typu all-in-1
służącym do pomiaru wielu istotnych parametrów roślin.
Dokładne pomiary opadów, klimatu polowego, klimatu roślin
i temperatury gleby.
Łatwa konfiguracja, dokładne pomiary, połączenie
bezprzewodowe.
Aplikacja mobilna FarmXtend jest kompletnym rozwiązaniem
agronomicznym oferującym narzędzia wspomagające
podejmowanie decyzji, takie jak: rzeczywiste i historyczne dane
lokalne, występowanie chorób, planowanie oprysków, prognozy
pogody.
Wspomaganie rolników w zakresie zwiększenia wydajności
i bardziej zrównoważonego, inteligentnego gospodarowania na roli:
- Oszczędności w zakresie kosztów produkcji i wykorzystania wody
- Lepsza kondycja upraw
- Oszczędność czasu i lepsza organizacja codziennych prac
w gospodarstwie rolnym

