Augmenta

Verkkoalusta

Augmenta Field Analyzer

Reaaliaikaisesti (2G/3G) tai työn jälkeen pellon syväanalyysit.

maailmalla

Täysin automaattinen VRA hallinta

Mitä kaikkea se tekee?

Miten se toimii?

Augmentan avulla saat jokaisesta hehtaaristasi kaiken irti. Meidän Field Analyser peltoanalysaattorimme skannaa kasvuston terveyttä
sentti sentiltä, laskee tarvittavan lannoiteannoksen ja syöttää sen käytössä olevilla ruiskuilla/levittimillä – kaikki tämä tapahtuu reaaliaikaisesti. Asentaminen sujuu helposti asenna ja
aja -periaatteella. Täysin automaattista järjestelmää on äärimmäisen helppo hallita.

Augmenta esittelee uuden sukupolven passiivisen anturin (patentti vireillä). Siinä yhdistyvät 5-spektrinen 4K-kamerajärjestelmä, lukuisat ympäristö/valoanturit sekä kehittynyt
älymoottori1. Niiden avulla tuotetaan universaali kasvuston terveysindeksi ja syötetään
laskettu lannoiteannos.
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• Peltoanalyysit

– Kasvuston indeksikartat (Augmenta Index,
NDVI ja muita)
– AI:n avulla löydetyt, 4K tilannekuvat mielenki
intoisista kohdista
– tallennettavaa yksityiskohtaista peltotiedon luontia
– Tuonti/Vienti muototiedostot

KANSAS
Vehnä
Rapsi
TEXAS
Maissi
Cotton
Vehnä

UNKARI
Vehnä
Rapsi
Maissi

MINNESOTA
Maissi

WISCONSIN
Maissi

Se toimii mukana tulevan supertietokoneen avulla.

SAKSA
Vehnä
Rapsi

SERBIA
Vehnä
Maissi
Soijapapu
Rapsi

• Konelaivueen tarkkailu

– Traktorin sijainti ja hoidetut hehtaarit
– Työlaiteanalytiikka (aktiivinen/passiivinen aika)
– Nopeus ja syöttömäärät/analyysi

• Taloudelliset tiedot

– Augmenta-järjestelmän ROI/ hehtaariarviot2
– Taloustietojen historia eli tallennetut taloustiedot

IOWA
Maissi
TENNESSEE
Cotton
BRASILIA
Sokeriruoko
Vehnä
Maissi
ARKANSAS
Maissi
Rice
Cotton
ARGENTIINA
Vehnä
Maissi
Soijapapu

Asenna ja aja
-järjestelmä

Aina 100%
reaaliajassa

Kamera
vs. Anturi

Helppo asentaa mihin
tahansa traktoriin; on ISOBUS-yhteensopiva, sen voi
uudelleensovittaa vanhoihin
varusteisiin tai liittää custom
CAN-protokollaan.

Ajon aikainen kasviterveyden
tarkkailu; järjestelmä laskee
välittömästi kasvin vaatiman
annosmäärän ja toteuttaa sen
traktorin liikkuessa pellolla.

Jatkuvatoiminen tekoälykamera antaa laajemman näkymän (13m) ja paljon tarkemman resoluution
verrattuna yksikanavaisiin
aktiivisiin antureihin.

KREIKKA
Vehnä
Maissi
Rapsi
Soijapapu
Sokeriruoko
Cotton

“Asiakkaidemme mielestä
laitteemme käyttäminen on
erittäin helppoa joka päivä. Se
tuo todellista lisäarvoa toimintaan.”

Edullinen
Maksat vain kun käytät,
omien tarpeidesi mukaisesti.

SERBIA
Branimir Popov
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Tarjotaan saatavilla oleva satokartta

AUSTRALIA
Vehnä
TURKEY
Vehnä
Rapsi
Rice

“Tämä on todentuntuisin
reaaliaikainen VRA-laite,
jota tiloillamme on ikinä
käytetty.”
ARGENTIINA
Federico Framarini

Augmenta Field Analyzer

Reaaliaikaisesti (2G/3G) tai työn jälkeen pellon syväanalyysit.

Täysin automaattinen VRA hallinta

Mitä kaikkea se tekee?

Miten se toimii?

Augmentan avulla saat jokaisesta hehtaaristasi kaiken irti. Meidän Field Analyser peltoanalysaattorimme skannaa kasvuston terveyttä
sentti sentiltä, laskee tarvittavan lannoiteannoksen ja syöttää sen käytössä olevilla ruiskuilla/levittimillä – kaikki tämä tapahtuu reaaliaikaisesti. Asentaminen sujuu helposti asenna ja
aja -periaatteella. Täysin automaattista järjestelmää on äärimmäisen helppo hallita.

Augmenta esittelee uuden sukupolven passiivisen anturin (patentti vireillä). Siinä yhdistyvät 5-spektrinen 4K-kamerajärjestelmä, lukuisat ympäristö/valoanturit sekä kehittynyt
älymoottori1. Niiden avulla tuotetaan universaali kasvuston terveysindeksi ja syötetään
laskettu lannoiteannos.
1

• Peltoanalyysit

– Kasvuston indeksikartat (Augmenta Index,
NDVI ja muita)
– AI:n avulla löydetyt, 4K tilannekuvat mielenki
intoisista kohdista
– tallennettavaa yksityiskohtaista peltotiedon luontia
– Tuonti/Vienti muototiedostot

• Konelaivueen tarkkailu

– Traktorin sijainti ja hoidetut hehtaarit
– Työlaiteanalytiikka (aktiivinen/passiivinen aika)
– Nopeus ja syöttömäärät/analyysi

• Taloudelliset tiedot

– Augmenta-järjestelmän ROI/ hehtaariarviot2
– Taloustietojen historia eli tallennetut taloustiedot

100% itsenäinen
reaaliaikainen typpilisäys

Hyödynnä seuraavien kasvien kasvukauden aikaisen tehokkaan lisälannoituksen edut:
Vehnä | Durum-vehnä | Maissi | Soijapapu
Sokeriruoko | Ruis | Kaura | Rapsi

Samat koneet, lisää ominaisuuksia
Uudet tuetut kasvilajit, ominaisuudet ja toiminnot ovat saatavilla internetin kautta
ohjelmistopäivityksinä.3

Se toimii mukana tulevan supertietokoneen avulla.

Kasvuston status: LIEVÄ TYPEN PUUTE

Annosmäärä: 105 kg/ha

Aina 100%
reaaliajassa

Kamera
vs. Anturi

Helppo asentaa mihin
tahansa traktoriin; on ISOBUS-yhteensopiva, sen voi
uudelleensovittaa vanhoihin
varusteisiin tai liittää custom
CAN-protokollaan.

Ajon aikainen kasviterveyden
tarkkailu; järjestelmä laskee
välittömästi kasvin vaatiman
annosmäärän ja toteuttaa sen
traktorin liikkuessa pellolla.

Jatkuvatoiminen tekoälykamera antaa laajemman näkymän (13m) ja paljon tarkemman resoluution
verrattuna yksikanavaisiin
aktiivisiin antureihin.

Annosmäärä: 82 kg/ha

Edullinen
Maksat vain kun käytät,
omien tarpeidesi mukaisesti.
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Asenna ja aja
-järjestelmä

Kasvuston status: VAATII TYPPEÄ

Augmenta R&D is working on additional operations like pesticide and fungicide selective spraying, plant counting and more. Details and timelines of future features will be announced soon.

Verkkoalusta
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Tarjotaan saatavilla oleva satokartta
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