
Otomatik Dümenleme Sistemleri
HASSAS TARIM TEKNOLOJİLERİ



Tarımsal mekanizasyonun kapıları dijitalleşmeye açılıyor. Hayatımızın her alanında olduğu gibi tarım 
sektörü de bilişim teknolojileri ile bütünleşik hareket etmektedir. Hassas Tarım Teknolojileri insan, 
doğa, çevre ve doğal kaynakları korumayı amaçlar. Hassas Tarım Teknolojileri, yatırım maliyetlerinizi 
düşürerek daha kârlı ve verimli hasat için geliştirilmiş ürünlerdir.

Biz                                                  olarak modern tarım teknolojilerinin merkezinde kendimizi 
konumlandırıyor, çiftçilerimiz için “Ekimden Hasata Aklıcı Çözümler” sunuyoruz.

TARIMSAL ÜRETİMİ YENİDEN 
TANIMLIYORUZ
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   FIELDBEE GNSS TABANLI OTOMATİK DÜMENLEME SİSTEMLERİ
FieldBee Otomatik Dümenleme sistemleri, Çiftçilerin saha operasyonlarını daha doğru, verimli, 

uygun maliyetli ve daha kolay hale getirmek için üretilmiştir.
FieldBee Otomatik Dümenleme sistemi; kayıt tutma, haritalama, traktör yönlendirme ve müşterilerin 

ihtiyaçları için oluşturulmuş ücretsiz bir Android uygulamasıdır.

•Farklı desenler de paralel A-B hattı oluştur
•Hatları numaralandır
•Kaydedilen alanı, A-B hat kılavuz çizgisini tekrar kullan
•Alan ölçümü ve alan sınırı oluştur
•Gece / Düşük görüş mesafesinde rahat çalışma imkanı
•Çalışma raporu ve kayıtlar oluştur
•Coğrafi konumlu tarlalara notlar ekle
•Her tarla için ürün geçmişini kaydet

    Faydaları
•Gece ve düşük görünürlükte çalışın
•Hassas traktör sürüşü ile maliyetleri azaltın
•Kayıt tutmada zaman kazanın
•Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanın
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Operatör,  daha  önce  çalışılan  alanda  gerçekleştirilen  işlemleri  kolaylıkla  seçip  
tekrar kullanabilir.

Son Kullanılan Desenler

OTOMATİK DÜMENLEME  SİSTEMİNİN ÖZELLİKLERİ

AB-Düz

AB-Eğrisi

Kayıt Tutma

Sıra Başı Düz / Eğri

Normal şekilli kare veya dikdörtgen alanlar için kullanılabilir. Bu durumlarda, uygulama 
otomatik olarak birbirine düz paralel çizgiler çizecektir.

Operasyon dışı noktalara sahip alanlar için kullanılabilir. Operatörün eğimli çizgi 
boyunca ilk geçişi yapması gerekir.

Kullanılan ekipmanları, kapsanan alanları ve çalışılan saatleri kaydetmeyi içerir. Bunlar, 
otomatik olarak oluşturulan raporlara izin veren web uygulamasıyla senkronize çalışır, 
kullanıcıya kolay erişim sağlar.

Çoğunlukla  ilaçlama  işlemleri  için  kullanılan  modeldir.  Operatör,  alan  
çevresi  boyunca  ilk çalıştırmayı gerçekleştirir.
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Saha Raporları Otomatik Takip

Haritalama Web uygulaması

Kayıtlı her tarla, A-B hattı, 
ürün vb. için raporlanmak üzere 
gruplandırılabilir.

İşlem  türü,  alanı,  mesafesi  ve  
kullanılan  makine  bilgileri  GPS  
izlemeden,  alan  raporuna otomatik 
olarak eklenebilir.

Alan sınırlarını içe aktararak, 
çizerek (Google Map) veya bir 
GNSS alıcısı ile dolaşarak alan 
sınırlarını oluşturun ve yönetin.

Verileriniz cihazlarınız arasında 
senkronize edilir. FieldBee.com'dan 
çalışma raporlarınızı indirebilir, 
kopyalayabilir ve paylaşabilirsiniz.
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   FIELDBEE - RTK L2 ALICI
FieldBee-RTK L2 GNSS alıcısı; GPS doğruluğunu arttıran, hem özel baz 

istasyonundan hem de FLEPOS, SAPOS, MoveRTK, CORS-TR (Tusaga Aktif) 
gibi yerel NTRIP sağlayıcılarından RTK sinyali alabilen bağımsız bir GNSS 
anteni olarak çalışır.

    Özellikler
• İlk RTK Düzeltmesi < 60 sn. (Atmosferik koşullara, GNSS antenine, uydu görünürlüğüne bağlı olarak.)
• Yeniden edinme süresi: 2 sn.
• +/- 15 derece hassasiyet 1 derece aralığında eğim telafisi.
• Hız doğruluğu: 0,05 m / sn.
• Başlık doğruluğu: 0,3 derece
• 184 kanallı GNSS motoru

     Faydaları
• Eşzamanlı GPS, GLONASS, Galileo ve BeiDou data aktarımı
• Hızlı yakınsama süresine ve güvenilir performansa sahip çok bantlı RTK
• Kablosuz arayüzler: WiFi ve radyo
• RS-232 arayüzü
• Düzenli ürün yazılımı yükseltmeleri
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      İletişim
• CAN: 2 x ISO 11898 uyumlu bağlantı noktası
• MDU Kontrolü: Dönüş hızı ve yönü
• Protokoller: NMEA, CAPI

     Muhafaza koruması
• 15 cm ile 1 m arası derinliğe kadar su ve toza karşı korunmuştur
• Güç kaynağı gerilimi
• 9-16 V DC

     Çevresel uyum
• IP-67, çalışma sıcaklığı -20°C ile 60°C (-4°F ila 140°F);

     Faydaları
• Android tabanlı telefon / tablet ile çalışma
• Santimetre düzeyinde hassasiyet (± 2 cm)
• Gece / Düşük görüş mesafesinde rahat çalışma imkanı
• Kolay taşınabilirlik, kolay kurulum

     Özellikler
• Yüksek hassasiyetli 9 eksenli atalet sensörleri / ivmeölçer, stabilize sapma, eğim, yuvarlanma açısı 

hesaplama.
• GPS / GNSS alıcı desteği
• RS-232 (yalnızca Rx ve Tx hatları), Ethernet (Ekrandan), WiFi (Ekrandan)

   ECU-S1 DENETLEYİCİ
ECU-S1 denetleyici, traktörünüze otomatik dümenleme sağlayan yüksek 

hassasiyetli bir elektronik kontrol ünitesidir. FieldBee otomatik dümenleme 
sistemi A-B hat bilgilerini alır ve araç direksiyonuna komut göndererek A-B 
hattı boyunca ± 2 cm hassasiyet sağlar.
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   MDU-G4
MDU-G4 mekanik kontrol ünitesi, yüksek hassasiyetli 

yönlendirme için tasarlanmış yüksek performanslı bir 
direksiyon aktüatörüdür. Araçlar arası kurulum sürecini 
ve taşınabilirliğini kolaylaştırmak için oluşturulmuştur. 
Güvenilir, yüksek torklu DC motor ile sağlam ve basit dişli 
tahrik sistemi kullanarak, tüm saha koşullarında hassas 
dümenlemeyi sağlar. Eşsiz bölünmüş dişli tasarımı zaman 
kazandırır ve araçlar arasında basit aktarım sağlar.

FieldBee Otomatik Dümenleme sistemleri, yüzlerce traktör modeli için uygundur 
ve tüm saha operasyon türleri için kullanışlıdır. En yüksek doğruluğu sağlamanın 

yanı sıra, saha çalışması maliyetlerinden de tasarruf sağlar.

Temassız Yönetim

Gece Şartları ve
 Düşük Görüş Mesafesinde

Hassas Çalışma

Tablet ve Telefondan
Dijital Kontrol

Tüm Saha Şartlarında
Maksimum Verim
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Sosyal Medya Hesaplarımızdan
Bizleri Takip Edebilirsiniz.

GÜÇ BİRLİĞİ

www.ates.com.tr
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Büyükkayacık Mahallesi Org. San. Bölgesi  Evrenköy Cad.  No:32
 Selçuklu/Konya/TÜRKİYE

Agromaster Technology

@agromastertechnology

@agromastertechnology

@agromastertechnology
 444 33 66 / +90 332 233 54 72 


