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Som en, der har brugt hele sit liv i jordbruget, bliver jeg ofte 
overrasket over, hvor langt vi er kommet med teknologien. 
For årtier siden var det at dyrke en afgrøde en række bestemte 
opgaver, der startede med såning. En afgrøde blev sået 
og plejet under vækstsæsonen for derefter af blive høstet 
med adskillige trin i mellem, som ofte gjorde forskellen på 
fortjeneste eller tab. Når afgrøderne var høstet, og sæsonen var 
et fjernt minde, så skulle der tages beslutninger for næste år.

I dag er processen meget anderledes, hvor teknologien 
ikke alene hjælper os med at dyrke en stærk afgrøde, men 
forbinder alle de kritiske trin i processen. Den seneste 
udvikling i jordbruget er teknologi, der giver landbrugere 
mulighed for at dele og få adgang til realtids information i 
løbet af vækstsæsonen, så vigtige beslutninger kan tages 
på tidspunkter, hvor man får mest ud af dem. Med alle 
operatørerne, maskinerne og deres enheder på tværs af driften 
kan landbrugere nu arbejde mere effektivt end nogensinde før. 
De beslutninger, der før først blev taget, når afgrøden var høstet, 
og maskinerne opmagasineret for året, kan nu tages i løbet af 
sæsonen, mens resultaterne stadig er friske i erindringen.

Det sidste år har vist det engagement, som Ag Leader har 
lagt for dagen i at hjælpe landbrugere med at skabe stærke 
forbindelser til deres drift. AgFiniti og InCommand-displays 
udvikles fortsat for at hjælpe med at forbinde bedriftsopgaverne 
sæson til sæson og maskine til maskine. Øget effektivitet, 
produktivitet og flere begrundede beslutninger er resultatet af 

En meddelelse fra Al Myers, direktør
at have information til rådighed, men jeg mener fortsat, at der 
ikke findes nogen erstatning for en stærk forbindelse mellem 
mennesker. Derfor investerer vi fortsat i vores forhandlernetværk 
og efterstræber at have de bedst uddannede og mest 
kompetente forhandlere i branchen. Er du interesseret i at vide 
mere om at skabe forbindelse i din forretning? Jeg opfordrer dig 
til at tage kontakt til en af vores fremragende forhandlere. Du vil 
uden tvivl bemærke Ag Leader-forskellen. 

Få forbindelser
med Ag Leader
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DEN KRAFTFULDE DUO

Bedriftsadministration

Forbind din opgaver 
Med AgFiniti har du oplysninger 
i realtid og historik lige ved 
hånden, hvad enten det er i føre 
kabinen, på kontoret eller et sted 
midt i mellen. Forbind alle dine 
maskiner, display og enheder 
med den seneste information, 
herunder sted, hastighed, 
udbytte, vandindhold, bestand, 
dosis, beholderniveau og mere.

Få indblik i realtid 
Få let den indsigt, du har brug 
for for at træffe informerede 
beslutninger på stedet. Ingen 
behandlingsproces eller ventetid. 
Kortene er tilgængelige med det 
samme, så du kan tage dem 
med dig fra førerhuset.

Opret hurtige tildelinger*

Hurtig og nem oprettelse af tildelinger lige 
fra kabinen, eller hvor end du er. Tildelinger 
med variabel dosis genereret på baggrund af 
betroede universitetsanbefalinger.

*Amerikanske anbefalinger.

Ekstra funktioner
 e Gratis iPad-app.

 e Kort er tilgængelige med det samme og synkorniseres 
på tværs af alle tilsluttede enheder til InCommand-
display, SMS Software og andre platforme i skyen.

 e Nem deling af filer eller udskrivning af kort og 
rapporter.

 e Hurtig forespørgsel gennem flere lag. 

 e Opret marknoter med billeder.

 e Sammenlign udbytterapporter efter hybrid, bestand 
og jordtype.
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Se to skærme samtidig 
Se mere med et display!
InCommands delte skærmfunktion gør 
det muligt for brugerne at se historiske 
kort eller detaljerede oplysninger 
samtidig med kortskærmen, hvilket 
giver det bedste overblik til at tage 
beslutninger på farten.

Synkroniser alle dine displays og enheder 
Når du er forbundet til AgFiniti, bliver alle dine displays synkroniseret og viser 
det samme. Det er ikke nødvendigt at overføre konfigurationer, retningslinjer 
og farvelagte-kort. Der er adgang til det hele på alle display. Kort synkroniseres 
også til forbundne tablets og telefoner til fuldstændig sammenhængende drift.

Se sammenligningsdiagrammer for at 
få en komplet liste over funktioner. 

Ekstra funktioner
 e Helårlig funktionalitet

 e Tablet-agtig interaktion.

 e Detaljer på rækkeniveau.

 e Synkroniser direkte kort mellem displays 
og information til alle tilsluttede enheder 
gennem AgFiniti.

 e Indbygget NTRIP til RTK-korrektion.

ISOBUS-kompatibilitet 
InCommand-display er fuldt ud 
ISOBUS-kompatible og indeholder 
nu de nyeste V3 Tast Controller-
egenskaber, der støtter op til 144 
sektioner på 3.-parts elektroniske 
styreenheder. Det gør InCommand-
display endnu mere alsidige end 
nogensinde før!
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FÅ MERE FRA HÅNDEN
MED DISPLAYCAST
Drevet af InCommand & AgFiniti

Bedriftsadministration

NYHED!
DIREKTE 

STATISTIK
Del direkte mark statistik over udbytte, vandindhold, 
tæthed, doseringsmængde, beholderniveau, køretøjets 
hastighed, retning og meget mere på tværs af flere 
InCommand-display og enheder, der er sluttet til 
AgFiniti, herunder tablets og telefoner.
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SAMMENLIGNING 
AF DISPLAYFUNKTIONER

InCommand 1200 InCommand 800 Compass

DISPLAYFUNKTIONER
Displaystørrelse 12.1" 8.4" 7"
Strygebevægelse  

Opdelt skærm 

Foragre   

Kontrol af flere produkter Op til 8 Op til 3
Kameraunderstøttelse 4 4
AgFiniti Mobile, AgFiniti Cloud  

DisplayCast + direkte statistik  

Tildelings skalering  

Fjernvisning  

NAVIGATION OG STYRING

Lysbjælke navigation   

Mekanisk assisteret styring   

Hydraulisk automatisk styring   

GLIDE, SBAS (WAAS/EGNOS), TerraStar, RTK   

SmartPath   

Kørespor   

StableLoc   

PLANTNING/SÅNING
Registrering af hybrid/sort  

Såning med variabel dosis  

Sektionskontrol af plantemaskinen (AutoSwath) 36 sektioner 36 sektioner
Registrering af opdelt beplantning  

Overvågning af plantemaskinens bestand 

Avanceret overvågning af frø 

Registrering af hydraulisk nedadgående kraft 

Plantemaskinens præstation række for række 

Elektrisk SureDrive-drivkontrol 

DOSERINGSKONTROL

Doseringskontrol af flydende produkter  

Kontrol af flydende sektion (AutoSwath) 36 sektioner 36 sektioner
Variabel dosis  

Kemikalietilførsel  

Kontrol af spredebomshøjde  

SmartReport 

AutoSwath baseret på tidligere anvendte kort  

Beholdersekvensering 

Doseringskontrol af tørt produkt  

Hastighedskontrol for lukket sprede skive   

Strip-Till  

Understøttelse af luftsåmaskine  

OptRx-afgrødesensorer 

ISOXML-dataeksport  

HØSTUDBYTTE OVERVÅGNING

Korn høst  

Overvågning af høstet sort 

Indsæt forskellige kort 

VANDFORVALTNING

Kortlægning af typografi  

Indsamling af undersøgelser  

Intellislope-drænplovkontrol 

ISOBUS

Understøttelse af Universal Terminal   

Task Controller  
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Det berøringsfølsomme Compass-display på 7" er et begynder venligt display, 
der tilbyder navigation, assisteret styring, automatisk styring og Universal 
Terminal-funktionalitet. Compass er udviklet til nem opsætning  
og betjening.

ARBEJD MERE, STRESS MINDRE

Navigation og styring

Compass-display
 e Kompakt design med indbygget lysbjælke.

 e Indbyggget manuel navigation.

 e Kompatibel med Virtual Terminal Standard.

 e Kortlægning på fuld skærm.

 e Flere sprogmuligheder.

 e Brug OnTrac3’s assisterede styring eller Steer-
Command med GPS 7500s integrerede styrings-
system til optimal navigation.    

GPS 6000
 e Begyndervenlig mulighed for dem, der er på udkig efter 

en økonomisk modtager.

 e Modtager med enkelt frekvens til generel kortlægning 
med AutoSwath-funktioner.

 e Differentiale korrektioner omfatter GLIDE, WAAS/EGNOS.

 e GLONASS standard.

 e Simulerede radarhastigheder tilgængelig for andre 
enheder i førerhuset.

 e LED-diagnosticering for systemovervågning.



2019 Ag Leader | 9www.agleader.com

ASSISTERET STYRING FOR 
FORBEDRET NØJAGTIGHED

OnTrac3’s assisterede styring
OnTrac3 forbedrer præcision mellem omgangene med forenklet styring til alle 
moderne traktorer, mejetærskere, selvkørende sprøjter.

 e Uden hydraulisk tilslutning eller afmontering af rattet.

 e ”Lås og kør” forenkler installationsproceduren og gør flytning mellem 
køretøjet nemt.

 e Næsten lydløs i drift.

 e Koblingsfrit og kulløst design giver øget drejningsmoment for hurtigere 
styring.

 e Kompatibel med GPS 7500- eller GPS 6000-modtagere.

 e Op til 2,5 cm nøjagtighed med mulighed for RTK, TerraStarr-C Pro, 
TerraStar-L, WAAS/EGNOS, GLIDE.

 e Rover radio 400 eller 900 eller muligheder for mobilt RTK.

 e GLONASS standard.

 e Simulerede radarhastigheder tilgængelig for andre enheder i førerhuset.

 e LED-diagnosticering for systemovervågning.

GPS 7500 basestation
 e GPS 7500 kan konverteres til en RTK basisstation med dobbeltfrekvens.

 e Mulighed for Radio 400 og 900.

 e Adgang til flere GNSS-signaler, herunder GLONASS,

 e Wi-fi-egenskaber til opsætning med telefon eller tablet.

NYHED! GPS 7500
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For landmænd, der er vil have den absolut bedste styring i klassen, så giver 
SteerCommand de bedste integrerede styringsegenskaber sammen med 
GPS 7500, når det gælder gentaget præcisionsstyring via forskellige 
korrektionskilder.

EMINENTE STYRINGS
EGENSKABER

Navigation og styring

SteerCommands automatiske styring 
Controlleren forbindes direkte til køretøjets CAN-bus, steer by wire eller 
hydrauliske ventil og giver førende præcisionsstyring, når den er parret 
med GPS 7500.

Høj præcision
GPS 7500 med SteerCommand understøtter GLIDE, WAAS/EGNOS, TerraStar 
og RTK. Få adgang til NTRIP og andre RTK-netværk og få 2,5 cm nøjagtighed 
ved hjælp af GPS 7500 kombineret med RTK-relæ. SteerCommand 
indeholder også terrænkompensation med 9 akser, et indbygget kompas og 
nem installation og overførsel til køretøjer.

SteerCommands automatiske styring

InCommand: Kan dele 
navigationslinjer og mere ved 
hjælp af DisplayCast og AgFiniti.
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ENESTÅENDE 
STYRINGSNØJAGTIGHED

NYHED! SteerCommand med DualTrac

Ultra lav hastighed 
SteerCommand med 
DualTrac kan køre 
så langsomt som 
0,08 km/t.

Pålidelig retning
Systemet opretholder 
stabil retning selv 
uden bevægelse. 

2,5 cm nøjagtighed
Få adgang til RTK via 
relæ eller mobil NTRIP.

Dobbelt antenne
Dobbelt GNSS-antenne 
er monteret på et beslag 
for nem installation og 
overførsel.

SteerCommand med DualTrac er en løsning til høj styringsnøjagtighed til opgaver, der kræver ultra lav hastighed. Opgaver 
som såning eller høst af række afgrøder kan opnå fordel af DualTracs præcise styring.
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Ag Leader har en løsning til enhver opgave lige fra simple opgaver til de mest 
nøjagtige styringssystemer på markedet.

ALSIDIG NAVIGATION

Navigation og styring

SmartPath-mønster
Kør en omgang gennem marken for at etablere et brugerdefineret styrings-
mønster baseret på din første omgang.

Brug af mønstergrupper
Du kan nemt gruppere alle mønstre i en mark, kigge dem igennem og ved et 
enkelt tryk på en knap vælge et mønster.

Adaptiv kurve

Identisk kurve

A-B-mønster

A+-mønster

Centreret cirkel

SmartPath mønster

Nyhed! Adgangsvej: 
Brugerne kan angive en gentaget 
afstand eller pause mellem 
styringsbaner til forhindringer 
på marken som veje eller 
afvandingsgrøfter.
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NAVIGATIONSLØSNINGER
TIL ALLE OPGAVER

Hvor høj nøjagtighed skal du bruge?

GPS SYSTEM SAMMENLIGNING GPS 7500 GPS 6000

ANVENDELSESOMRÅDE
Navigation  

Jordbearbejdning  

Høst  

Klargøring af mark  

Kortlægning (punkt, linje, areal)  

Styreenheder til variabel dosis  

Spredning  

Sprøjtning  

Såning  

Registrering af hybrid/sort  

Afskrælningsbearbejdning 

Intellislope (drænplov) 

Automatisk/hydraulisk styring 

Assisteret styring  

GPS-DIFFERENTIALKORREKTION
RTK 

TerraStar-C Pro 

TerraStar-L 

WAAS/EGNOS  

GLIDE  

RTK

1"

NTRIP RTK
InCommand-display har indbygget NTRIP-kompatibilitet, 
der forbinder til RTK-korrektioner og AgFiniti gennem 
enkelt mobildata.

TerraStar-C Pro
Multi-konstellation understøtter stor 
positioneringsnøjagtighed, tilgængelighed 
og pålidelighed.

TerraStar-C Pro

2"-4"

GLIDE
Forbedret nøjagtighed 
uden abonnementsbaseret 
differentialkorrektion.

StableLoc
Opretholder en nøjagtig styring, selv når 
korrektionssignalet er midlertidigt utilgængeligt 
ved at skifte til den næste tilgængelige signal 
kilde. Fås til GPS 6000 og GPS 7500.

TerraStar-L, WAAS/EGNOS

6"-8"

<2,5 cm

3-6 cm

15-20 cm
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Med hver plantesæson følger udfordringen med at få gjort det helt korrekt – 
ved første forsøg. Det er afgørende, at din plantemaskine fungerer optimalt, 
at hvert frø placeres i den helt rette dybde, med den rette afstand og i 
de rette antal. Det bedste af det hele er, at du kan forbedre den 
plantemaskine, som du allerede kender og elsker.

DisplayCast
DisplayCast forbinder alle dine InCommand-display, så de uden problemer deler 
navigationslinjer, kort over faktisk beplantning til AutoSwath, konfigurationer og 
mere på tværs af din bedrift. Intet behov for at bekymre sig om at flytte kort over 
forskellige sorter fra plantemaskine til mejetærsker.

EFFEKTIVE VÆRKTØJER
TIL SÅNING

SeedCommand®

InCommand: Brug funktionen 
til oplåsning af så rækker på 
InCommand 1200 til at vælge 
din dosis til hver enkelt række.
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Indtil nu har plantemaskiners præstation været en gætteleg
Nu har du mulighed for – hurtigt og på rækkeniveau – at registrere problemer med plantemaskinens præstation, fx overspring 
og dubletter, så operatører øjeblikkeligt kan træffe de nødvendige foranstaltninger og undgå dyre fejl. Og det er ikke alt! 
Med InCommands unikke funktion til skærmopdeling kan du se flere skærme på samme tid. Vent ikke, til du høster, med at 
vurdere plantemaskinens præstation – få InCommand!

SE DIN PLANTEMASKINES 
YDEEVNE SOM ALDRIG FØR

Indbygget maskinnavigation 
InCommand indeholder indbygget lysbjælke 
og egenskaber til automatisk styring.

Satellitbilleder
Få mest ud overblikket i marken 
med satellitbilleder.

Enestående overblik over såning
Få kortlægning på rækkeniveau hvad 
angår afstand, overspring, dubletter, 
downforce og mere. 

Display med opdelt skærm 
Se to skærme samtidig med 
funktionen med opdelt skærm 
Vælg mellem skærm med 
dybdegående analyse eller 
historiske kort og data og mere!
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AgFiniti: Få overblik over, præcis 
hvor meget nedadgående kraft der 
blev påført, for hele din plantning, 
række for række. Brug disse 
oplysninger til at bekræfte tilstand 
og forskellige sorters præstation.

NYTÆNKNING AF DIN
PLANTEMASKINE

SeedCommand®

Sammen giver SureForce og SureDrive dig enestående plantemaskine-
teknologi til din bedrift. Marker sået med ensartet dybde og afstand giver 
ensartet fremspiring, lige rækker og i sidste ende større høstudbytte. 
Hvad venter du på?

Separat rækkekontrol
Overvåg, registrer og kontroller det nedadgående tryk, 
der kræves, for hver enkelt række, og få ensartet plantedybde 
på tværs af forskellige topografier og jordbundsforhold.

Ingen margener, intet gætteri
Lad InCommand og SureForce gøre arbejdet for dig! Nemme 
indstillinger af brugerpræference opretholder støttehjulets 
kontakt, og man skal ikke gætte med InCommands kort i 
høj opløsning over nedadgående tryk række-for-række.

Dobbeltvirkende kontrol
Hydraulisk Down Force anvender op til 295 kg ekstra vægt 
på rækkeenheden for at undgå tung sammenpakning.
Integreret hydraulisk løft fjerner vægten fra rækkeenheden 
for at opretholde en ensartet sådybde uanset jordforholdet.

Se kort over nedadgående kraft, mens du er på farten
Se kort over belastning på støttehjul og påført nedadgående 
kraft på dit InCommand-display eller med AgFiniti.

SureForce
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EFFEKTIV MÅLERKONTROL
Elektriske SureDrive-drev

Effektiv målerkontrol 
Individuel rækkesektions-
styring til hurtigt ændring 
af hastighed til ændringer 
i dosis og kompensation 
ved drejninger. 

Kompensation ved 
drejninger
SureDrive justerer 
automatisk hastigheden 
for hver række, så der 
opnås en ensrettet 
afstand ved drejninger, 
konturer og terrasser. 

Vedligeholdelsesfri
SureDrives robuste, 
forseglede konstruktion 
er vedligeholdelsesfri 
og giver stabilitet og 
driftsikkerhed.

Kan anvendes med 
alle målere
Den elektriske drivmotor 
er ikke bundet til 
et bestemt mærke 
eller så meter type - 
herunder højtydende 
fingermålere. 
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Flydende og granulær doseringskontrol
Din tid er værdifuld og vigtig. Hvad enten du har 
NH3-opsætning, flydende N, endedyses, spreder 
eller gødningspumpe på din plantemaskine, så vil 
DirectCommand forvandle din doseringsproces 
og give maksimalt afkast. 

Produkter og dosering bliver stadigt mere udfordrende for hvert år. 
Mange kemikalier kræver en særlig dråbestørrelse for at være effektive, 
og konsekvenserne ved forkert anvendelse bliver mere og mere alvorlig - 
fra udvikling af herbicid resistens til ødelagte afgrøder.

DOSERINGSKONTROL DER 
IMØDEKOMMER MODERNE 
UDFORDRINGER

DirectCommand®

AgFiniti: Hold styr på din sprøjte 
hvor som helst, få at vide, hvornår 
den skal påfyldes, og vær sikker 
på, at det rigtige produkt og den 
rigtige mængde anvendes til de 
rigtige afgrøder.
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Korrekt plantedækning
DirectCommand giver korrekt 
dækning gennem funktionen til 
tryktilbagefald, så den kan sprøjte 
mere nøjagtigt under forhold 
med lav gennemstrømning. 
Korrekt plantedækning ved alle 
doseringer. Altid.

Kemikalieeffektivitet
Øg den agrokemiske effektivitet ved at overvåge dråbestørrelser og sikre, 
at doseringsproduktet doseres med den dråbestørrelse, der anbefales på 
etiketten. DirectCommands overvågning dråbestørrelse har indstillinger 
fra meget grov til ekstrem fin, så operatøren kan indstille dysens ideelle 
område.

Undgå indirekte sprøjtning
DirectCommand giver dig bedre kontrol over spredning med overvågning 
af dråbestørrelse i realtid på en brugervenlig brugerflade. Anvend præcist, 
effektivt og sikkert.

Kompatibilitet med styreenheder 
DirectCommand er kompatibel med 
standarder for Universal Terminal og Task 
Control og kan bruges med Ag Leader og 
andre mærker af UT-kompatible displays.

PRÆCIS KONTROL
TIL ALLE PRODUKTER
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Fleksibel dosering
Brug rate tabellen til at tildele din foretrukne dosering til plante 
sundheds aflæsninger. OptRx er et nyttigt værktøj til enhver afgrøde 
og genererer et udbytte med variable dosis for næsten alle produkter. 

Sådan fungerer det
OptRx-afgrødesensorer gør det nemt at anvende variabel dosering. Sensorene måler afgrødens 
tilstand, mens du kører gennem marken, og doserer med det samme den rette dosering.

Brug OptRx til nemt at få mere udbytte med side eller top dosering. 
OptRx giver mere nitrogen, hvor afgrøder reagerer på ekstra gødning, 
mens der tilføres mindre, hvis afgrøden ikke gør.

SE DINE AFGRØDER
I ET NYT LYS

DirectCommand®

AgFiniti: OptRx kan også bruges 
som et undersøgelses værktøj 
til indsamling af oplysninger 
om afgrøders tilstand for alle 
overkørsler i marksæsonen. 
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Gør doseringsrapportering (både for flydende og granulært produkt) med detaljerede 
SmartReports fra dit InCommand 1200-display. Tilfredsstil offentlige 

dokumentationsformål ved nemt at sende rapporter fra displayet til at blive 
gemt og vist på enhver mobil enhed med AgFiniti og internetadgang.

SmartReport
 e Rapporterne angiver placering, produktoplysninger, 

samlet anvendelse, markarealer, kort over faktisk 
dosering samt markgrænser.

 e Indtast grundlæggende oplysninger om vejret, jordbunds-
forhold, produkter m.m. 

 e Opret automatisk PDF-rapporter, der kan gemmes, 
e-mailes eller udskrives, når du kører fra marken.

 e Kræver ingen ekstra software 

FORENKLET
DOKUMENTATION
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Mere end en udbytte overvågning
InCommand og AgFiniti kan forbinde din høstopgave med direkte statistik fra dine 
display og mobilenheder. Hastighed, retning, placering, udbytte, vandindhold og mere 
deles på tværs af alle tilsluttede enheder. Det betyder, at du kan holde styr på, hvor 
lastvognen er, nemt vide mejetærskerens placering, se afgrødeudbytte/vandindhold 
og mere. Med Ag Leader ligger oplysningerne i DINE hænder. 

Ag Leaders teknologi til overvågning af høstudbytte muliggjorde i 1992 
den første enhed til høstudbytteovervågning og startede dengang en 
datarevolution. I dag er pålidelige data om høstudbytte af afgørende 
betydning for at kunne træffe informerede administrationsbeslutninger. 
Overlad ikke disse værdifulde data til hvem som helst – overlad dem 
til Ag Leaders eksperter inden for overvågning af høstudbytte.

FORVENT INTET MINDRE
END DET BEDSTE

Høstudbytte overvågning

AgFiniti: Tag dine udbyttekort 
med dig på iPad for at tage 
hurtige sæsonbeslutninger. Send 
kort og logfiler fra førerhuset til 
partnere og betroede rådgivere.
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INDSAMLING AF NØJAGTIGE 
DATA OM HØSTUDBYTTE HAR 
ALDRIG FØR VÆRET SÅ NEMT

Enestående overblik
Se op til fire kameraer i high definition, 
lige fra displayet for at opnå sikker 
transport, nem kornaflæsning og meget 
mere. Endnu bedre, benyt funktionen 
med opdelt skærm i InCommand 1200 
til at se kameraer og kortskærmen på 
én gang.

Muligheder for profit
Brug AgFiniti til at undersøge de faktorer der er medvirkende til tab 
af høstudbytte. Tag data om høstudbytte med dig overalt på din iPad, 
og kombiner data om høstudbytte fra flere displays, så du kan træffe 
informerede beslutninger, der er tilpasset sæsonen. Brug derefter 
AgFiniti til at dele dataene med samarbejdspartnere og rådgivere ved 
ubesværet at overføre dine kort og data via e-mail eller delingsnetværk.

Bekvemme høstfunktioner 
 e Forbedret kalibrering af belastning giver nøjagtige data med et par trin.

 e To tonstællere, der kan nulstilles, overvåger tons uden at skabe 
nye områder.
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Vand management på din bedrift er vigtig, og der kan være store besparelser 
at hente ved at tilpasse en gør-det-selv-måde til drænrør. Installer dine egne 
drænrør med Intellislope! Intellislope giver nem installation, planlægning og 
registrering, hvilket gør dit job nemmere. 

Fremmer optimal rodudvikling
Veldrænet jord 
skaber gode 
forhold for dybere 
rodudvikling og 
sundere afgrøder. 

Jord, der er for 
vandholdigt, fører 
til overfladisk 
rodvækst og ringe 
planteudvikling.

GØR DET SELV-DRÆNRØRS-
INSTALLATION

Intellislope®

AgFiniti: Se længden på 
dine drænrør, samlet længde 
på installerede drænrør og 
placeringer på drænrør i marken.
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SMS-modul til vand management 
Design nemt strategiske planer for drænrør i marken baseret 
på præcise RTK-topografilag. Når planen er færdig, validerer 
SMS, hvorvidt planen vil opnå den ønskede dræning.

 e Du kan nemt validere, at drænrør har den rigtige størrelse 
til at opnå den ønskede dræning og sikre korrekt størrelse 
på drænrør med dræn koefficient værktøjet.

 e Fald fejlsikring sikrer, at drænrøret lægges på en måde, 
der er passende for jordens beskaffenhed ved den 
tiltænkte dybde.

 e Udform den bedste drænplan for marken ved at 
sammenligne flere installationsplaner i forhold til 
omkostninger og dræningseffektivitet. 

Indlæs parametre i displayet, der sørger for, at drænsystemet 
placeres korrekt, og jorden drænes ordentligt. Indtast disse 
parametre, mens du er i marken, eller brug SMS Advanced-
modulet til vand management mens du er på kontoret.

Brug den plan, du har lagt, til at installere drænsystemet. 
Brug AutoTile til at justere plovdybden automatisk for at 
sikre nøjagtig installation.

Indsaml oplysninger om jordprofil (opmålinger) for det område, 
der skal drænes, forud for installation af drænsystemet, eller 
mens ploven og RTK GPS anvendes. Det er nødvendigt at 
indsamle oplysninger om jordprofilen for at vide, hvor du skal 
anlægge drænsystemet. 

1

2

3

BESIGTIGELSE 

PLANLÆGNING

INSTALLATION

NEM INSTALLATION 
AF DRÆNRØR
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Vi ved, at smarte administrationsbeslutninger er altafgørende for en 
god landbrugsdrift. SMS-software blev udviklet med udgangspunkt i 
dette, så du kan træffe informerede beslutninger baseret på alle dine 
data. Lige meget hvilket displaymærke data kommer fra, så gør SMS 
dataadministration nemt hver eneste sæson. 

PLANLÆG, ADMINISTRER, 
PROFITÉR

SMS™-software

Enestående analyse for alle
Løsning til præcisionslandbrug handler ikke om at bruge endeløse timer 
med at lægge tal sammen og analysere data. Det handler om at besvare 
spørgsmål, som gør din bedrift mere rentabel. Det er den simple idé bag 
Ag Leaders markedsførende SMS-software, som er et brugervenligt værktøj til 
beslutningstagning, der hjælper dig med at få mest ud af hver eneste hektar.

AgFiniti: Brug AgFiniti til at se 
SMS-data hvor som helst på en 
mobil enhed. 
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SMS Mobile 
Med SMS Mobile kan du indsamle oplysninger om marken, mens 
du er i marken, fx afgrødeundersøgelse, jordprøver, grænser 
m.m. Når du har indsamlet data, kan du synkronisere med SMS 
Basic og Advanced for at få bedre dataanalyse.

SMS Advanced 
Ag Leaders SMS Advanced med mange funktioner giver landmanden 
og betroede rådgivere dataadministration på tværs af adskillige 
hektarer, marker og driftsaktiviteter. SMS Advanced har alle 
funktionerne fra SMS Basic samt yderligere værktøjer og funktioner, 
der er udviklet til overlegen analyse- og rapportgenerering.

SMS Basic
Brug oplysninger fra en driftsaktivitet – beplantning, dosering, 
høst m.m. – og transformer dataene til intelligente administrations-
beslutninger med den effektive SMS Basic-computersoftware.

Sammenligning af SMS-funktioner Adv. Basic
Filbehandling fra langt de fleste 
displays  

Sortering af data efter geografi  

Generering af afgrødeplaner  

Oprettelse, administration og 
eksport af navigationslinjer  

Udskrivning af sammenfattende 
kort, diagrammer og rapporter  

Udskriv enkle recepter  

Luft-/vejbaggrunde  

Forespørgselsværktøjer til analyse 
af specifikke områder  

Søgning efter opdateringer  

Import af jordbesigtigelse (KUN USA)  

Projektstyring  
(begrænset)

Visning af kort i AgFiniti  

Regnskab  

Afsendelse/modtagelse af filer med 
AgFiniti*  

Visning af data med AgFiniti 
Mobile*  

Ligningsskrivning 

Kalendervisning 

3D-plotning og terrænvisning 

Sammenligningsanalyse 

Korrelationsanalyse 

Terrænanalyse 

NDVI-analyse 

Kortlægning af fortjeneste/tab 

Klyngeanalyse 

Beregning af gennemsnit for flere år 

Displayoverfladekontur 

Flere datalagerplaceringer 

Gengivelse af datasæt 

Backup planlægning 

Udskrivning af småskrift** 

Vand Management** 

Plot behandlinger** 

BRANCHENS BEDSTE SOFTWARE

*Kræver AgFiniti Essentials-licens
**Ekstramodul
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KOMPLETTE-
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Ag Leader har gjort store fremskridt siden begyndelsen som pioner inden for markedet 
præcisionslandbrug for over 25 år siden. I dag er Ag Leader fortsat forløber i branchen med det 
mest omfattende sortiment af teknologiværktøjer til præcisionslandbrug, herunder hardware og 
software. Ag Leaders netværk af præcisions landbrugs forhandlere og deres team af dedikerede 
support- og oplæringseksperter giver dig branchens bedste support, når det kommer til 
præcisionslandbrug. Teknologien udvikler sig hurtigt. Vær forrest i marken med os i 2019.
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