Robocrop
tarkat kameraohjatut suurnopeusharat

Robocrop-ohjausjärjestelmä ohjaa työkoneita
tarkasti myös suurissa nopeuksissa. Kasvusto
työkoneen edessä kuvataan videokameralla.
Kameran lähettämästä kuvasta järjestelmä etsii
suurimmat vihreän värin keskittymät ja esiasetetun rivivälitiedon perusteella ohjelmisto kykenee laskemaan kasvustorivien tarkan sijainnin
kuvassa. Tätä tietoa hyödynnetään ohjausyksikössä, joka hydraulisesti keskittää työkoneen
seuraamaan tarkasti kasvustorivejä.

Robocrop-ohjausjärjestelmään sisältyy…
•

Robocrop-käyttöpaneeli

•

Hydraulinen sivuttaissiirtoelementti
3-pistekiinnityksellä

•

Kamera

•

Nopeusanturi

•

Työkoneen asennon sensori

Robocrop-kamera tunnistaa kasvirivit noin 1,5 m x 1,5 m alalta

Traktorin vaatimukset...
•

Hydrauliikan meno/paluu

•

12 V sähköjärjestelmä

•

3-pistekiinnitys

Selkeä ja kestävä Robocrop-käyttöpaneeli näppäimineen

Robocrop myös punaisille kasveille erikoistilauksella

Tyypillinen käyttöpaneelin kuva jossa näkyvät ohjausjärjestelmän muodostamat ohjausviivat rivien keskellä.

•

Kameran laajan kuvakulman ansiosta Robocrop-ohjausjärjestelmä toimii luotettavasti
myös harvemmassa kasvustossa

•

Robocrop kykenee tarkasti paikantamaan
kasvirivit useimpien pelto- ja vihannesviljelyn
kasvien kasvustoissa

•

Robocrop-järjestelmässä on värintunnistus
jonka avulla varjojen ja kirkkaan auringonpaisteen aiheuttamien vääristymien haitat
voidaan minimoida

•

Robocrop ohjaa työkonetta erittäin tarkasti
myös suurissa ajonopeuksissa

•

Robocrop-ohjausjärjestelmä seuraa samanaikaisesti useampaa kasviriviä ja sen vuoksi kykenee paikantamaan rivit tarkasti myös rikkaruohon valtaamissa kasvustoissa. Viljelykasvin
lehden värin ollessa videokuvan yleisimpänä
vihreänä värinä (tai ajettaessa punaisella punaisena) järjestelmä kykenee ohjaamaan työkonetta sille ominaisella tarkkuudella.

•

Hydraulinen sivuttaissiirto on vankkarakenteinen ja ohjaa työkonetta tarkasti myös vuosien
käytön jälkeen

•

Robocrop-järjestelmän ansiosta myös leveät
riviväliharat voidaan asentaa traktorin taakse
ja siitä huolimatta harata erittäin tarkasti ja
suurella ajonopeudella.

•

Pienemmät harat voidaan asentaa traktorin
eteen ja siten lisätä niiden monipuolista käyttöä

•

Alentaa kasvien kilpailua kasvutilasta

•

Vähentää kemiallisten kasvinsuojeluaineiden
tarvetta

Robocrop-ohjausjärjestelmän ansiosta leveät riviväli-muokkaimet voidaan asentaa traktorin taakse ja silti muokata suurella
nopeudella ja virheettömästi.

Lannoitus ja kasvinsuojelu samalla ajolla. Eri koneita voidaan
yhdistellä.

Tarkkuus!
Nopeus!
Ohjausvirheiden
minimonti!
Hydraulinen sivuttaissiirtoelementti toimitetaan eri versioina
haran leveyden mukaan
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