NABIJ-INFRAROODSENSOREN
VOOR GEWASSEN
EN DRIJFMEST

EFFICIËNTIE
IS NABIJ.
Of u zich nu richt op het verbouwen van gewassen, de productie van biogas of van
zuivel, precisie is de toekomst van succesvolle landbouw.
Met NIRXact bieden we uiterst innovatieve nabij-infraroodsensoren die een heel
nieuw niveau van nauwkeurigheid en efficiëntie mogelijk maken.
Direct op uw machines gemonteerd, zijn NIRXact-sensorenin staat om het vochtgehalte
en de voedingswaarden van geoogst gewas zoals droge stof, eiwit, zetmeel, vezels,
Neutral Detergent Fiber, Acid Detergent Fiber, as en suiker – in realtime en tot twee
procent nauwkeurig te meten.

TOEPASSINGSGEBIEDEN:
ZUIVELPRODUCTIE: Pas het rantsoen voor uw dieren aan op basis van
de voedingswaarde voor optimale melkproductie.
GEWASTELERS: Vergelijk de productiviteit van hybride rassen.
BIOGASPRODUCTIE: Verbeter de efficiëntie van uw biogasinstallatie.
LOONBEDRIJVEN: Verbeter facturatie en documentatie en lever extra
dienstverlening aan uw klanten door kaarten en gegevens bij geoogste
gewassen te leveren.

VEILIGHEIDSKLASSE

IP67

NAUWKEURIGHEID

Vocht 2%, ADF, NDF, zetmeel, as, ruw vet: 3%*3%*

VOEDINGSSPANNINGVOEDING

12-32 V gelijkstroom

GEWICHT

4 kg

BEDRIJFSTEMPERATUUR

-15°C, +50°C

AFMETINGEN VAN DE BEHUIZING

235 x 150 x 170mm

MATERIAAL BEHUIZING

Aluminium

ISOBUS VIRTUAL TERMINAL COMPATIBEL Ja
ISOBUS TASK CONTROLLER COMPATIBEL

Ja

* De nauwkeurigheidsgraad is afhankelijk van de beschikbaarheid van voorspellingsmodellen voor elk product,
on-site verificatie van het instrument, gebruik van de NIR Evolution Cloud-software
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1 SENSOR.
4 TOEPASSINGEN.
NIRXact analyseert niet alleen de compositie van geoogst gewas zoals graan, kuilvoer
en voeder, maar ook van drijfmest. Daarom kunnen onze sensoren worden gemonteerd
op maaidorsers, veldhakselaars en balenpersen maar ook op drijfmesttanks.

VOEDINGSSTOF

NAUWKEURIGHEID
(*)

MAAIDORSER
(GRAAN)

VELDHAKSELAAR
(VERS VEEVOER)

VOCHT GEHALTE

+/- 2%

X

X

RUW VET

+/- 3%

X

X

RUW EIWIT

+/- 3%

X

X

ZETMEEL

+/- 3%

X

X

NDF (NEUTRAL DETERGENT FIBER)

+/- 3%

Niet relevant

X

ADF (ACID DETERGENT FIBRE)

+/- 3%

Niet relevant

X

AS

+/- 3%

Niet relevant

X

* De nauwkeurigheidsgraad is afhankelijk van de beschikbaarheid van voorspellingsmodellen voor elk product,
on-site verificatie van het instrument, gebruik van de NIR Evolution Cloud-software

NIRXACT OP
DRIJFMESTTANKS.
Met NIRXact kunt u de toegediende hoeveelheden drijfmest, inclusief NPK-stoffen,
exact bijhouden, wat vele voordelen met zich meebrengt:
• Reductie van kosten voor minerale mest
• Totaaloverzicht van de NPK-verdeling over het veld
• Maximum stikstoftoediening binnen de wettelijke limieten
• Gereduceerd drijfmesttransport
• Traceerbaarheid
• Ons systeem kan eenvoudig worden gemonteerd op de meeste drijfmesttanks en
sleepslangsystemen.
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FIELD TRACE:
ONZE VELDMANAGEMENTSOFTWARE
Field Trace is onze gespecialiseerde software voor het beheren van alle werkzaamheden in het
veld, van veldvoorbereiding tot oogsten. Big data verkregen door onze NIRXact sensoren op het
veld worden verzameld in de Field Trace Cloud software omreal-time veldinformatie om te zetten
in uitvoerbare beslissingenen haalt het giswerk uit de agrarische praktijk door het veld in kaart te
brengen en recepten uit te schrijven om de opbrengst en kwaliteit van het gewas te optimaliseren.

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
• Veldgrenzen in kaart brengen door velden op het scherm te tekenen
• Geavanceerde connectiviteit met machines die in het veld werken, dankzij
permanente internetverbinding of USBtechnologie
• GPS locatiebepaling om taakkaarten met variabele doseringen te bepalen
• Een structuur met intuïtieve opbouw maakt importeren van verschillende
gegevensbronnen mogelijk (NIR-analyse, bodemkaarten, veldtopografie)

VOORDELEN:
• Field Trace Cloud software integreert real-time big data en zet deze om in betere
beslissingen en optimaliseert zo veldtaken en bespaart geld en reduceert de
ecologische voetafdruk.
• Leverage Field Trace Cloud software voor variabele toediening van grondstoffen en
verbetering van de kwaliteit en gewasopbrengst.
• Gelijk waarvandaan toegang tot de software hebben, vereenvoudigt de dagelijkse taken
en en verhoogt zo de productiviteit en winstgevendheid van het agrarische bedrijf
• Bespaar tijd door de gegevens van het veld draadloos naar de Cloud te sturen

HOE WERKT
NIRXACT?
Nabij-infraroodsensoren meten de interactie van
elektromagnetische straling (spectrum) met materiaal in
de golflengte van nabijinfrarood. Door het spectrum te
analyseren, kunnen onze sensoren de voedingssamenstelling
van het geoogst gewas beoordelen.
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VISIE
AGXTEND is een
toonaangevend platform voor
innovatieve technologieën in
de agarische sector.

MISSIE
Wij ontwikkelen en leveren
baanbrekende oplossingen
waarmee agrarische
ondernemers hun efficiëntie en
daarmee ook hun economische
succes kunnen vergroten.

agxtend.com

