Веб-платформа

Augmenta Field Analyzer

Світова присутність

Augmenta

Аналітика в реальному часі (2G/3G) або
післяопераційна поглиблена аналітика.

100% автоматичне керування
нормою внесення (VRA)

• Польова аналітика

– Карти індексу рослинності (індекс Augmenta,
NDVI та більше)
– Виявлені ділянки, знімки 4K цікавих областей
– Детальне створення звітного поля, яке можна
завантажити
– Імпорт/Експорт Shapefiles

• Моніторинг технічного парку

Що це робить?

Augmenta максимізує потенціал кожного
гектара. Наш польовий аналізатор постійно
сканує здоров’я врожаю , обчислює необхідну
дозу добрив та вносить її за допомогою
існуючих обприскувачів або розкидачів все це в режимі реального часу. Установка
проста "plug & play". Повністю автоматизована
система, вимагає мінімальних
експлуатаційних зусиль

Як це працює?

КАНЗАС

Augmenta представляє нове покоління
пасивних датчиків (патент очікує на розгляд).
Він поєднує в собі 5-спектральну систему,
4K-камера, безліч датчиків навколишнього
середовища / світла та вдосконалену систему
А.І. engine1, щоб забезпечити універсальний
показник здоров’я врожаю та внести
розраховану дозу добрив.
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– Місце розташування трактора та покриті гектари
– Аналіз машин (час роботи / час очікування)
– Швидкість та швидкість застосування/аналіз

• Фінансові дані

– Оцінка рентабельності інвестицій в систему
Augmenta/гектар2
– Історичні фінансові дані
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Працює на власному суперкомп’ютері.
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Система
Plug & Play

100% робота в режимі
реального часу

Камера
vs Датчик

Легко кріпиться на будь-якому
тракторі; він може керувати
ISOBUS, бути модернізованим
на старе обладнання
або підключатися через
спеціальний протокол CAN.

Контроль розвитку рослин
під час експлуатації; система
миттєво розраховує необхідну
дозу та застосовує її під час руху
трактора вздовж поля.

Постійно відрегульована
система камер забезпечує
ширше поле зору (40 м)
і значно вищу роздільну
здатність у порівнянні з
активними датчиками з
однозначним виходом.

“Інсталяціяпройшласупер-швидко,суперлегко,налаштовуєтьсядушешвидкота
дужешвидкозапускаєтьсяуроботу.Я
вважаю,щонавітьдитинаможезцим
справитись.Планшет,трикнопкиівсе
готово”

Доступний
Оплачуйте тільки коли
користуєтесь, виходячи з
ваших потреб.

АнастасіяКирильчук

“Майбутнєзатакимисистемами,якAugmenta.
Сенсоринерозумні,боїхнеможливо
навчитискладнималгоритмам.Аось
системакамерупристроїАугментаможе
постійнонавчатися,вдосконалюючи
результатизкожнимроком.Вжезараз
пристрійпрацюєіяканалізатор,іяк
VRAрегулятор,атакожякавтоматичний
cropscoutingпристрій.Можливостійого
функціоналуумайбутньомущеширші.”
РусланУстименко
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Надано доступну карту врожайності

Augmenta Field Analyzer

Аналітика в реальному часі (2G/3G) або
післяопераційна поглиблена аналітика.

100% автоматичне керування
нормою внесення (VRA)

• Польова аналітика

– Карти індексу рослинності (індекс Augmenta,
NDVI та більше)
– Виявлені ділянки, знімки 4K цікавих областей
– Детальне створення звітного поля, яке можна
завантажити
– Імпорт/Експорт Shapefiles

100% автономність,
Змінна норма азоту в режимі
реального часу

Скористайтеся перевагами ефективного внесення добрив у сезон:

Пшениця | Тверда пшениця | Кукурудза | Соєві боби
Житo | Овес | Ячмінь | Ріпак | Цукровий буряк | Сонях

• Моніторинг технічного парку

Що це робить?

Augmenta максимізує потенціал кожного
гектара. Наш польовий аналізатор постійно
сканує здоров’я врожаю , обчислює необхідну
дозу добрив та вносить її за допомогою
існуючих обприскувачів або розкидачів все це в режимі реального часу. Установка
проста "plug & play". Повністю автоматизована
система, вимагає мінімальних
експлуатаційних зусиль

– Місце розташування трактора та покриті гектари
– Аналіз машин (час роботи / час очікування)
– Швидкість та швидкість застосування/аналіз

Як це працює?

• Фінансові дані

Augmenta представляє нове покоління
пасивних датчиків (патент очікує на розгляд).
Він поєднує в собі 5-спектральну систему,
4K-камера, безліч датчиків навколишнього
середовища / світла та вдосконалену систему
А.І. engine1, щоб забезпечити універсальний
показник здоров’я врожаю та внести
розраховану дозу добрив.
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– Оцінка рентабельності інвестицій в систему
Augmenta/гектар2
– Історичні фінансові дані

Те саме обладнання, додаткові функції
Нові підтримувані культури, функції та операції будуть доступні за допомогою
бездротових оновлень програмного забезпечення.3

Працює на власному суперкомп’ютері.

Статус врожаю: ДЕФІЦІТ АЗОТУ

Норма: 105 кг/га

Статус врожаю: ЗАПИТ НА АЗОТ

100% робота в режимі
реального часу

Камера
vs Датчик

Легко кріпиться на будь-якому
тракторі; він може керувати
ISOBUS, бути модернізованим
на старе обладнання
або підключатися через
спеціальний протокол CAN.

Контроль розвитку рослин
під час експлуатації; система
миттєво розраховує необхідну
дозу та застосовує її під час руху
трактора вздовж поля.

Постійно відрегульована
система камер забезпечує
ширше поле зору (40 м)
і значно вищу роздільну
здатність у порівнянні з
активними датчиками з
однозначним виходом.

Доступний
Оплачуйте тільки коли
користуєтесь, виходячи з
ваших потреб.
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Система
Plug & Play

Норма: 82 кг/га

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.

Веб-платформа
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Надано доступну карту врожайності
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