Czujnik bliskiej podczerwieni
do zboża i gnojowicy

EFEKTYWNOŚĆ
JEST BLISKO
Niezależnie od tego, czy koncentrujesz się na uprawie
roślin, produkcji biogazu czy też nabiału, precyzja jest
przyszłością efektywnego rolnictwa.
NIRXact oferuje wysoce innowacyjny czujnik bliskiej
podczerwieni, który pozwala osiągnąć zupełnie nowy
poziom dokładności i skuteczności.
Montowany bezpośrednio na maszynie czujnik NIRXact
jest w stanie mierzyć wilgotność i skład odżywczy
zebranych plonów, taki jak sucha masa, białko,
skrobia, włókno, neutralne włókno detergentowe,
kwasowe włókno detergentowe, popiół i cukier
w czasie rzeczywistym i z dokładnością do dwóch
procent.

STOPIEŃ OCHRONY
DOKŁADNOŚĆ
ZASILANIE
WAGA
TEMPERATURA OPEROWANIA
WYMIARY OBUDOWY
MATERIAŁ OBUDOWY

IP67
Wilgotność 2%, ADF, NDF,
skrobia, pył, tłuszcz surowy:3%*
12-32 V DC
4kg
-15°C, +50°C
235 x 150 x 170mm
Aluminium

KOMPATYBILNOŚĆ Z WIRTUALNYM
TERMINALEM ISOBUS

Tak

KOMPATYBILNOŚĆ ZE
STEROWNIKIEM ZADAŃ ISOBUS

Tak

Stopień dokładności dla każdego produktu zależy od dostępności modeli
prognozowania, weryfikacji urządzenia na miejscu oraz korzystania z
oprogramowania NIR Evolution Cloud
*
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POLA
ZASTOSOWANIA:
Produkcja nabiału:
Dostosuj ilość paszy dla swoich zwierząt w oparciu
o ich wartość odżywczą, aby uzyskać optymalną
produkcję mleka.

Hodowcy upraw:
Porównaj produktywność odmian hybrydowych.

Produkcja biogazu:
Popraw wydajność swojej biogazowni.

Kontrahenci:
Ulepsz dokumentację i fakturowanie oraz zapewnij
swoim klientom dodatkowe usługi, oferując mapy
i dane o zebranych plonach.
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1 CZUJNIK
4 DZIAŁANIA
NIRXact analizuje nie tylko skład
zebranego zboża, kiszonki i paszy,
ale także gnojowicę.

Czujnik można montować na kombajnach,
sieczkarniach i prasach, a także na
beczkowozach.

DOKŁADNOŚĆ (*)

KOMBAJN (ZIARNO)

SIECZKARNIA
(ZIELONKA)

+/- 2%

X

X

+/- 3%
+/- 3%
+/- 3%

X
X
X

X
X
X

NDF (NEUTRALNE
WŁÓKNO DETERGENTOWE)

+/- 3%

Nie dotyczy

X

ADF (KWASOWE
WŁÓKNO DETERGENTOWE)

+/- 3%

Nie dotyczy

X

POPIÓŁ

+/- 3%

Nie dotyczy

X

SKŁADNIK ODŻYWCZY
ZAWARTOŚĆ
WILGOCI
TŁUSZCZ SUROWY
BIAŁKO SUROWE
SKROBIA

*
Stopień dokładności dla każdego produktu zależy od dostępności modeli prognozowania, weryfikacji urządzenia na miejscu
oraz korzystania z oprogramowania NIR Evolution Cloud
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NIRXACT NA
BECZKOWOZIE
NIRXact pozwala rejestrować dawki aplikacji gnojowicy,
jak również zawartość NPK, co daje wiele korzyści dla
rolnika:
»» Zmniejszenie kosztów na nawozy mineralne
»» Przegląd udziału NPK na całym polu
»» Zastosowanie maksymalnej ilości azotu przy zachowaniu
limitów prawnych
»» Redukcja transportu gnojowicy
»» Możliwość śledzenia
»» Łatwy montaż na większości beczkowozach i systemach
węży zwojowych.
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FIELD TRACE:
NASZE OPROGRAMOWANIE
DO ZARZĄDZANIA POLEM
Field Trace to specjalistyczne oprogramowanie
do zarządzania wszystkimi operacjami w terenie, od
przygotowania gleby do zbioru. Wszystkie dane pozyskane
z pola przez nasze czujniki NIRXact są gromadzona
w oprogramowaniu Field Trace Cloud Software, gdzie
w czasie rzeczywistym przekształcają informacje terenowe
w praktyczne decyzje. Mapowanie pola dostarcza
konkretne recepty dla optymalizacji wydajności i jakości
uprawy, eliminując z praktyki rolniczej konieczność
jakichkolwiek domysłów.

Główne funkcje:
»» Odwzorowanie granic pola poprzez rysunek na monitorze
»» Ulepszona łączność z urządzeniami działającymi w terenie w oparciu o stałe połączenie internetowe lub USB
»» Lokalizacja GPS dla zmiennego dawkowania
»» Intuicyjna architektura oparta na warstwach umożliwia
importowanie kilku typów źródeł danych (analiza NIR, mapy
gleby, topografia pola)

Korzyści:
»» Oprogramowanie Field Trace Cloud integruje duże ilości 		
danych w czasie rzeczywistym i przekształca je w lepsze 		
decyzje dzięki optymalizacji zadań w terenie, oszczędzając
pieniądze i zmniejszając wpływ na środowisko.
»» Wykorzystaj oprogramowanie Field Trace Cloud do
planowania wysiewu o zmiennym dawkowaniu, poprawiając 		
jakość i wydajność plonów.
»» Dostęp do oprogramowania praktycznie z każdego miejsca 		
upraszcza codzienne zadania, zwiększając produktywność
i dochodowość gospodarstwa
»» Oszczędź czas, przesyłając bezprzewodowo dane z pola 		
do wirtualnej chmury danych
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JAK DZIAŁA
NIRXACT?
źródło
światła

Św

Czujniki bliskiej podczerwieni
mierzą interakcję promieniowania
czujnik nir
elektromagnetycznego z materiałem
zawartym w fali podczerwieni.
Analizując widmo, nasze czujniki
pozwalają określić skład odżywczy
zebranych plonów.
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AgXtend jest wiodącą platformą dla innowacyjnych
technologii w sektorze rolniczym.
Rozwijamy i dostarczamy przełomowe technologie,
które umożliwiają rolnikom zwiększenie wydajności
ich pracy, a tym samym sukces ekonomiczny.

agxtend.com
facebook.com/agxtend

