
СИСТЕМИ
ЗА ПРЕЦИЗНО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ 

ОТ NEW HOLLAND



ДОБРЕ ДОШЛИ В СВЕТА НА PLM®

ОБРАБОТВАЙТЕ ПРЕЦИЗНО С NEW HOLLAND 
Подходът на New Holland към PLM® може да се обобщи в четири думи: Отворен, Свързан, Интелигентен, Поддържан. Налице 
е пълен набор от пълни решения за управление, които могат да бъдат приспособени според Вашите индивидуални нужди. С 
пълна гама коригиращи сигнали модулните решения на New Holland могат да се използват на всяка машина. Интуитивните 
и лесни за използване интерфейси означават, че можете да използвате управлението на машината с увереност и софтуерът 
Precision Land Management ви позволява да изтегляте и анализирате данни за добива, за да извършите фина настройка и 
да намалите разходите. Разширените възможности на системи Ви позволяват да синхронизирате работата на място между 
машините от удобството на вашия офис. Ако сте готови да започнете да пестите време и пари, да работите по-комфортно 
и да извлечете повече от всеки сезон чрез системите за Прецизно Земеделие, New Holland Precision Land Management ви 
очаква.

PLM® ОТ ЛИДЕРА НА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ®

New Holland се ангажира да подобри екологичния профил на земеделието, а 
PLM® е ключов елемент от тази стратегия. Чрез намаляване на броя на откосите 
в полето може да се постигне значително икономия на гориво, което следователно 
намалява отделеното количество на въглероден диоксид във вашата ферма. 
Но това не е всичко, като се контролират внасянето на торове и препарати, 
въздействието на земеделието върху околната среда се намалява значително. В 
края на краищата това е, което очаквате от лидера на чистата енергия®. 

PLM® СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
New Holland предлага голям набор от интуитивни 
решения за автоматично управление, които да отговарят 
на Вашите нужди, от навигационни системи за ръчно 
управление до напълно интегрирано автоматично 
управление, което ефективно управлява машината 
вместо Вас. Тези решения могат да бъдат съчетани 
с редица коригиращи сигнали от 20 cm до 2.5 cm 
абсолютна точност в зависимост от Вашите нужди. Може 
би си мислите какво да кажа за моя инвентар? Е, New 
Holland предлага решения за цялата си гама трактори, и 
комбайни, включително и за предлаганите от нас набор 
от инвентарна техника, което означава, че можете да 
изберете правилния инвентар за Вашата работа.

ОТВОРЕН 
 

СВЪРЗАН ИНТЕЛИГЕНТЕН ПОДДЪРЖАН
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PLM® РЕШЕНИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА 
РЕСУРСИТЕ
За да извлечете максимума от всеки декар от полето,
New Holland предлага и пълен набор от решения 
за управление на ресурсите на Вашето стопанство. 
Променливата норма и секционния контрол Ви позволяват 
да увеличите максимално добивите и да намалите 
разходите свързани с прилагането на торове, препарати 
и семена. Добивомера и влагомера на комбайните 
Ви дават възможност да видите колко продуктивни са 
вашите полета, а когато ги комбинирате с PLM® софтуер, 
можете да приложите необходимото количество торове 
в областите с по-ниски добиви. Усъвършенстваната 
технология за мониторинг на влагата позволява точно 
прибавяне на добавки балиране и също така ви позволява 
да изчислявате прецизно разходите за сушене.

PLM® УПРАВЛЕНИЕ НА ДАННИТЕ
С PLM® решенията на New Holland Вие никога не сте сами!
Пълния софтуерен пакет Ви позволява да управлявате 
всички аспекти на фермата си, за да увеличите 
производителността и да намалите покачващите се 
разходи. Технологията за телеметрично предаване 
на данните на машините, позволява на мениджърите 
и механизаторите да се свързват с машините си от 
офиса си. Можете да поддържате връзка с машините 
си по всяко време и можете да изпращате и получавате 
информация в реално време, която спестява време и 
повишава производителността. Изберете между базовия 
пакет за начално ниво или надстройте до разширения 
професионален пакет, в зависимост от индивидуалните 
Ви нужди.

PLM® ПОДДРЪЖКА
На всичките Ви въпроси, свързани с PLM®, могат да бъде 
отговорено от единствения официален дилър на New 
Holland за България - Интерагри България АД. 
Компетенцията, дисциплината и високото ниво на 
подготовка на нашите сервизни инженери заедно с  
високата надеждност на системите за прецизно земеделие 
от New Holland, са гаранция за безпроблемна работа в 
полето и като резултат - оправдаване на очакванията за 
високи добиви и ниски разходи при всяка обработка.

PAGES 24 - 29 PAGES 30 - 33
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ОТ КАКВО НИВО НА ТОЧНОСТ ИМАТЕ 
НУЖДА?

OMNISTAR G2, XP AND HP ОСИГУРЯВАТ 12CM ТОЧНОСТ
Третото ниво на точност е OmniSTAR XP, което е 
вашият идеален партньор за високопроизводителни  
пръскания и при почвообработки. Системата 
OmniSTAR G2 е идеална за операции, които 
разчитат в голяма степен на автоматично 
управление и изискват надежден сигнал с висока 
точност. Това е гарантирано, тъй като спътниците 
GLONASS се използват в допълнение към GPS 
сателитите. Най-високите нива на точност могат да 
се получат с коригиращите сигнали OmniSTAR HP с 
нива на точност до 10 см, което го прави естествен 
избор при сеене и жътва.

l Препоръчан сигнал и точност 

CENTERPOINT RTX ОСИГУРЯВА 4CM ТОЧНОСТ 
За стопанства в най-отдалечените места или които покриват огромни 
площи, CentrePoint RTX осигурява текуща и повторяма точност под 4 см. 
Надеждността на сигнала е допълнително осигурена и от използваните 
GLONASS сателити, което като краен резултат прави този тип корекция 
подходяща за практически всички видове апликации.

EGNOS / OMNISTAR VBS ОСИГУРЯВА 20CM ТОЧНОСТ
EGNOS и OmniSTAR VBS предлагат текуща точност от 20 см и повторяема 
точност от 1 м. Това означава, че можете да се върнете в една и съща точка 
в полето си след преминаване и да сте в рамките на 20 см от мястото, 
където сте били преди, ако това е в рамките на няколко часа. Тази система 
е най-подходяща за приложения като пръскане и оран, където точността и 
повторяемостта не са от първостепенно значение. OmniSTAR VBS

OmniSTAR HP

CenterPoint RTX

RTK VRS

or

RTK

RTK Корекция

RTK МРЕЖА  
ОСИГУРЯВА ДО 2.5CM  
АБСОЛЮТНА ТОЧНОСТ
RTK Radio използва мрежа от базови станции с 
връзка чрез радио сигнали и излъчва в радиус от 13 
км от базовите станции, когато няма препятствия 
между тях. Новоизградената от New Holland RTK 
NTRIP мрежа използва RTK станции, разположени 
в цялата страна и използва мрежата на мобилния 
оператор за предаване на коригиращи сигнали в 
реално време до всяка точка в полето. Това ниво 
на точност е подходящо за всички проложения 
като релсова сеитба, изравняване на почвата 
и дори изработване на канали за отводняване, 
които изискват висока хоризонтална и вертикална 
точност. Това е най-доброто решение за прецизно 
земеделие, заедно с високоточната повторяемост.

XFILL: ДОПЪЛНЕНИЕ 
КЪМ RTK СИГНАЛ
Клиентите, които обработват 
при наклонени терени 
или когато топографските 
условия блокират пряката 
линия от базовата станция, 
технологията XFill предлага 
надеждно решение, като 
осигурява до 20 минути 
корекция след загубата на 
RTK сигнал.

Решенията на New Holland за автоматично управление са съвместими с пълен набор от коригиращи сигнали, така че да 
можете да изберете подходящото за Вас ниво на точност. GPS и ГЛОНАСС коригиращи сигнали се предават чрез мрежа 
от спътници, които орбитат около Земята, а наземните приемници след това могат да определят собствената си позиция 
по отношение на тези сигнали. Само това обаче не е достатъчно за селското стопанство, поради което трябва да се 
използва и диференцилен коригиращ сигнал.
Глобалната система за позициониране (GPS) е спътникова навигационна система, базирана на пространственото 
позициониране и е част от по-голяма система, наречена Глобална навигационна спътникова система (ГНСС). GNSS е 
термин, използван за всички системи за спътникова навигация, използвани за предоставяне на данни за позициониране. 
Понастоящем GNSS обхваща системите GPS, GLONASS, а отскоро и Европейската система за спътникова навигация 
GALILEO и китайската BEIDOU. Когато навигационните приемници следят едновременно GPS и GLONASS, броят на 
“видимите” сателити значително се увеличава, което намалява риска от загуба на спътниково покритие.

OmniSTAR G2 and XP
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RANGEPOINT RTX ОСИГУРЯВА 15CM ТОЧНОСТ 
RangePoint RTX корекцията осигурява текуща точност от 15 см, и повторяема 
точност от 40 см. Това е идеално за всички приложения като пръскане и торене.  

RTX

or

XFILL ТЕХНОЛОГИЯ RTK Корекция

  АВТОНОМЕН EGNOS/  RangePoint OmniSTAR  CenterPoint RTK 
  OmniSTAR VBS RTX GNSS/XP/HP RTX RTK VRS
ТОЧНОСТ 30 - 45cm 20cm 15cm 12 - 10cm 4cm 2.5cm

ПРИЛОЖЕНИЕ 
Пръскане . . . . . .
Торене . . . . . .
Оране . . . . . .
Картиране . . . . . .
Косене  . . . . .
Жътва    . . .
Сеене    . . .
Окопаване     . .
Редова сеитба     . .
Садене     . .
Заравняване     . .



КАК СЕ ПРЕДАВАТ И ПОЛУЧАВАТ 
КОРИГИРАЩИ СИГНАЛИ?
New Holland предлага широка гама приемници и антени, така че да можете да изберете модела, който 
напълно съответства на Вашите нужди. От най- технологичните модели с пълна съвместимост с IntelliSteer® 
до най- ниското ниво приемник, който Ви позволява да създавате прости карти за променлива норма. От 
базовите станции, които предават RTK сигнали, до модема, който получава RTK VRS коригиращи сигнали и 
усъвършенствана технология за компенсиране на терена, посредством NAV III навигационен контролер.

ИЗПРАЩАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА СИГНАЛИ И ТЕРЕННА КОМПЕНСАЦИЯ

T3 ТЕРЕННА КОМПЕНСАЦИЯ
Системата за компенсиране на терена T3 
използва прецизни инерционни сензори, 
за да изчисли и коригира страничния 
наклон, наклона около страничната ос 
и изместването на машината, за да 
се сведат до минимум пропускането и 
припокриването при наклонени и грубо 
обработени терени.

T2 ТЕРЕННА КОМПЕНСАЦИЯ
Системата за компенсиране на терена 
T2 използва инерционни сензори, 
за да изчисли и коригира наклона и 
завъртането на машината, за да се 
сведе до минимум пропусканията и 
припокриванията при наклонени и грубо 
обработени терени.

NH 372 ПРИЕМНИК 
NH 372 приемника от напълно интегрираната система Intellisteer от New Holland, е 
съвместим с RTK радио радио модул, RTK VRS, OmniSTAR и GLONASS коригиращи 
сигнали, гарантиращи целогодишно и сезон след сезонна производителност и точност.

NAV III НАВИГАЦИОНЕН КОНТРОЛЕР
Използвайки водещата в индустрията технология за компенсиране на терена 
T3, новият навигационен контролер NAV III получава информация за позицията 
от DGPS приемника и изпраща точни към кормилното управление на машината, 
осигурявайки онлайн ефективността дори и в най- наклонения и груб терен.

RTK БАЗОВА СТАНЦИЯ
Базовата станция се състои от антена, 
приемник и радио модул за осигуряване 
на RTK коригиращи сигнали към 
системата за автоматично управление, 
монтирана на Вашата машина.Освен 
това, базовите станции могат да приемат 
както GPS, така и GLONASS сигнали. 
Тези станции имат работен радиус до 13 
километра, а опционалните усилватели 
на сигнала могат да бъдат разположени 
в хълмисти местности, за да се осигури 
необходимото покритие. Базовата 
станция може да бъде фиксирана на 
едно място или да бъде преместена 
според индивидуалните Ви нужди. 
Лесни за употреба, те предлагат най- 
високата текуща и повторяема точност.

СТРАНИЧЕН НАКЛОН СТРАНИЧНО ЗАВЪРТАНЕ

НАКЛОН ПО СТРАНИЧНАТА ОС

6 7

AG 25 АНТЕНА
Тази антена може да се комбинира с мониторите FM-750, FM-1000 и XCN-2050 ™ и е 
напълно съвместима с пълната гама коригиращи сигнали, включително GPS, GLONASS 
OmniSTAR и RTK, където се използва RTK радио или модем.

AG 15 АНТЕНА 
Тази антена е напълно съвместима с монитора EZ-Guide 250 и когато се използва 
заедно с коригиращите сигнали EGNOS, тя позволява текуща точност от 20 см и 
повторяема точност от 90 сантиметра.

GX 450 NTRIP МОДЕМ
Новият модем GX 450 осигурява по- висока надеждност от предшественика си DCM-
300G, но на по- ниска цена и по- лесна конфигурация, които гарантират безпроблемната 
му работа. GX 450 е предназначен за приемане на RTK сигнали, посредством NTRIP 
технологията.

AG 715 РАДИО МОДУЛ
Интегрираният радио модул, осигуряващ RTK коригиращ сигнал е предназначен 
за използване с приемника NH 372. Той е напълно херметичен, което осигурява 
защита срещу прах и дъжд. Радио модула AG 715 лесно се монтира под корпуса на 
приемника NH 372.

СТРАНИЧЕН НАКЛОН СТРАНИЧНО ЗАВЪРТАНЕ



ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
С FM-750
• Ръчно управление – Светодиоден индикатор.
• Асистиращо управление чрез EZ-Steer и 
EZ-Pilot 
• Интегрирано управление чрез Автопилот

 НИВО НА ТОЧНОСТ
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Lorem ipsum

НАЙ- ТЪРСЕНИЯТ МОНИТОР, С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА С ТОЧНОСТ ОТ 2.5CM
FM-750 е мултифункционален дисплей и разполага с вграден приемник, който ви позволява да изберете най- 
подходящата за Вас точност- от +/- 20cm, използвайки сигнала EGNOS, до +/- 2,5cm чрез RTK корекция. Когато 
имате нужда от система за управление и DGPS монитор с висока точност, която ви спестява време и гориво не 
търсете друго освен FM-750.

• Съвместим с Field- IQ 
система за секционен 
контрол и контрол на 
променливата норма, 
за да предотвратите 
припокриването при 
прилагането на торове 
и препарати.

• Planter and sprayer monitoring 
and control

• USB памет 
Лесно прехвърляне на карти 
и откоси и принтиране на 
отчети чрез използването 
на външна USB памет (USB 
Flash drive).

• 20.3cm сензорен монитор 
Предлага ново интуитивно 
потребителско изживяване. 

  В края на реда лесно можете 
да намерите следващия откос с 
помощта на SwathFinder.

• Вграден GPS и GLONASS приемник, 
който предоставя възможност за 
ъпгрейд до RTX или RTK с точност до 
3,8см или 2,5 см• 27 бр. ярки светодиода Ви 

дават обратна връзка за 
позицията на машината

• Интегриран 430-470 MHz 
радио модул за RTK сигнал

• Два броя видео входа

• Контрол на височината на 
стрелите на пръскачката 
когато се използва с 
управляващата система 
Field-IQ.

Външен светодиден индикатор
Поставете индикатора точно 
там, където искате, за да 
имате достъпна информацията 
за позицията на машината 
само с един поглед.

РЪЧНО И АСИСТИРАЩО ВОДЕНЕ ЗА ВСЕКИ!

PLM® НАВИГАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

ЛЕСЕН И ИНТУИТИВЕН
EZ-Guide 250 е лесен за използване и достъпен дисплей, който предлага текуща точност до +/- 20 см. Вградената 
филтърна технология OnPath осигурява подобрена точност, а EZ-Guide 250 е съвместим с всички марки и модели 
оборудване, предлагайки изнесен сигнал за скорост и GPS позиция.

EZ-GUIDE 250 МОНИТОР FM-750 МОНИТОР

Възможността за GPS навигация за достъпен и лесен за използване дисплей е вече тук. Системата за навигиране, 
базирана на лента от светодиоди Ви осигурява визуална обратна връзка, която да Ви помага да държите 
машината на желания откос. Просто трябва да следвате зелените светлини, за да останете на правилния път. Тя 
дори Ви показва в коя посока трябва да завиете, за да се върнете на линията и какво е текущото отместването 
на машината от нея.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
С EZ-GUIDE 250
• Ръчно управление – Светодиоден индикатор.
• Асистиращо управление чрез EZ-Steer.

НИВО НА ТОЧНОСТ

• 11cm цветен дисплей Ви 
дава възможност за избор 
за изобразяване на полето 
в 3D или в план за по-добра 
ориентация

Седем опции за навигация и водене
Предлагат гъвкавост на управлението, която ви 
позволява да работите с различни навигационни 
линии и форми, които най-добре съответстват на 
теренните особености на Вашето поле.

• USB памет 
Лесно прехвърляне на карти 
и откоси и принтиране на 
отчети чрез използването 
на външна USB памет (USB 
Flash drive).

• Вграден GPS приемник 
Приема EGNOS сигнал с точност 
под един метър  и с възможност за 
увеличаване на точността до 20 см 
с опционална антена Ag 15

• Превключване в нощен ре-
жим за оптимална видимост 
през нощта
• Маркиране на препятстви-
ята

• OnPath филтърна технология
 за подобрена текуща точност

• Възможност за изход на 
GPS позиция за други 
дисплеи и контролери

• Field Finder технология 
Автоматично разпонава и 
локализира запазените блокове, 
когато сте близо до тях

• Изход на GPS скорост

• 15 бр. ярки светодиода Ви 
дават обратна връзка за 
позицията на машината
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Седем опции за навигация и водене
Предлагат гъвкавост на управлението, която ви 
позволява да работите с различни навигационни 
линии и форми, които най-добре съответстват на 
теренните особености на Вашето поле.

НАЙ- ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ!
Ефективността във всяко стопанство се определя от съотношението на инвестициите в новите технологии спрямо 
приходите, осигурени от модернизацията в дадено стопанство. Най- високата ефективност от системите за 
прецизно земеделие могат да бъдат достигнати с помощта на FM-750 дисплей, комбиниран с EZ-Pilot асистиращо 
управление, които заедно с високоточния RTK сигнал гарантират минимални загуби и максимални добиви от всяко 
поле.



PLM® НАВИГАЦИОННИ ДИСПЛЕИ

4 бр. видео входа

• USB памет 
Лесно прехвърляне на карти и откоси и 
принтиране на отчети чрез използването на 
външна USB памет (USB Flash drive).

• Съвместим с Field- IQ система 
за секционен контрол и контрол 
на променливата норма, за да 
предотвратите припокриването 
при прилагането на торове и 
препарати.

• Голям 30.7cm сензорен монитор 
Предлага ново интуитивно потребителско 
изживяване. В края на реда лесно можете 
да намерите следващия откос с помощта на 
SwathFinder.

10 11

• TrueTracker: Коригира позицията на 
инвентара върху зададената линия

• TrueGuide: Коригира позицията на Вашия 
трактор, за да поддържа инвентара върху 
зададената линия.

• ISOBUS съвместим

EZ-Remote
Джойстикът EZ-Remote може 
да се монтира на всяка конзола 
в трактора, осигурявайки още 
по-удобен начин за управление на 
различни функции на дисплея. Той 
подобрява работата при широк 
спектър от задачи, от основни 
операции за управление до 
по-усъвършенствани операции и 
включва програмируеми клавиши 
за бърз достъп.

• Мониторинг за прецизни сеялки

• Двоен приемник 
Вградени 2 бр. GPS и GLONASS 
приемника, които предоставят 
възможност за ъпгрейд до RTX или 
RTK с точност до 3,8см или 2,5 см

• Безжично предаване на 
информацията чрез пълните 
решения на PLM® софтуера.

• Интегриран 430-470 
MHz радио модул за 
RTK сигнал

• Field Finder технология 
Автоматично разпонава и локализира 
запазените блокове, когато сте близо до тях

Комплект добивомер и влагомер  
Събирайте данни за реколтата и влагата 
в реално време по време на жътва чрез 
сензори, свързани към интегрирания 
дисплей FM-1000.

• Vehicle Sync 
Използвайте тази функция за да синхронизирате 
данните за обработената площ между 
останалите машини в полето, обордувани с 
монитори FM-1000 или XCN-2050™ 

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
С FM-1000
• Ръчно управление – Светодиоден индикатор.
• Асистиращо управление чрез EZ-Steer и 
EZ-Pilot 
• Интегрирано управление чрез Автопилот

 НИВО НА ТОЧНОСТ
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Седем опции за навигация и водене
Предлагат гъвкавост на управлението, която ви позволява да 
работите с различни навигационни линии и форми, които най-
добре съответстват на теренните особености на Вашето поле.
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ГЪВКАВА ОБРАБОТКА В ПОЛЕТО. ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ.
FM-1000 ви предлага максимална производителност и надеждност с водещите в индустрията двойни напълно интегрирани 
GPS и GLONASS приемници. Той с лекота изпълнява пълния набор от задачи за управление, и също така предлага  и 
лесен и бърз контрол на картите за променлива норма. Можете дори да изберете необходимото ниво на точност - от 20см 
до 2.5см

FM-1000 МОНИТОР

• GPS и GNSS приемник
  Осигурява максимална прецизност, 

както за вашия трактор, така и за 
инвентара, който теглите

• USB памет 
Лесно прехвърляне на карти и 
откоси и принтиране на отчети 
чрез използването на външна 
USB памет (USB Flash drive).

• GLONASS
  Монитора е заводски 

отключен за GLONASS, 
като не е необходимо 
допълнително да се 
закупуват отключващи 
кодове

• 30,73 см мулти сензорен дисплей с таблетен дизайн и ултра висока 
резолюция Ви позволява да достигнете до всяка функция само с едно  
докосване, увеличаване или намаляване, също както на любимото си 
мобилно устройство.

• Интегрирана видео камера

• Android OS базираната операционна 
система осигурява безпроблемна и 
надеждна работа при всички операции, 
благодарение на операционната памет от 
1Gb RAМ и 32 Gb вградена памет.

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ 
С XCN-2050
• Ръчно управление – Светодиоден индикатор.
• Асистиращо управление чрез EZ-Steer и 
EZ-Pilot 
• Интегрирано управление чрез Автопилот

 НИВО НА ТОЧНОСТ
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Седем опции за навигация и водене
Предлагат гъвкавост на управлението, която ви 
позволява да работите с различни навигационни 
линии и форми, които най-добре съответстват на 
теренните особености на Вашето поле.
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НАДЕЖДНА РАБОТА. ИНТУИТИВНО УПРАВЛЕНИЕ 
Дисплея с ултра-широк екран XCN-2050 ™ е съвместим с пълната гама коригиращи сигнали и предлага интуитивен цветен 
мулти-тъчскрийн екран. Той е проектиран така, че да осигури пълна интеграция с разширената технология PLM®, включително 
отчитане на добива и влагата, както и цяла гама от други приложения за прецизно насочване.

XCN-2050 МОНИТОР

1 бр. видео вход
Може да бъде 
разширен чрез 
мултиплексор

• Модулната архитектура
  го прави тънък, чист и 

лесен за инсталиране 
или прехвърляне от едно 
превозно средство на друго.



ИНТЕЛИГЕНТНА ОПЕРАЦИЯ
ЗА ИНТЕЛИГЕНТНИ МАШИНИ
INTELLIVIEW™ III И IV СЕНЗОРНИ МОНИТОРИ

НИВО НА ТОЧНОСТ

ИЗКЛЮЧИТЕЛЕН КОМФОРТ
С автоматичното управление Intellisteer®, можете да 
съсредоточите върху параметрите на машината, което да Ви 
гарантира пълен хедър и оптимално натоварване на нашината. 
Благодарение и подлакътника Sidewinder II при серията трактори 
Т6, Т7, Т8 и Т9  дава възможност на оператора бърз и лесен достъп 
до всички функции на навесната система, вала за отнемане на 
мощност, което допълнително увеличава производителността 
на Вашата машина. Подобно на подлакътника при тракторите, 
същият комфорт е пренесан и в сериите комбайни CX, CR и 
FR, благодарение на специално проектираната за тях конзола и 
стойка за мониторите IntelliView ™ III и IV, които биха задоволили 
изискванията за комфорт и на най- претенциозните клиенти.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ 
INTELLIRATE™
Системата за секционен контрол и променлива норма 
IntelliRate™ е съвместима единствено с мониторите 
IntelliView ™ III и IV. Те дават възможност за прецизна 
настройка и пълен контрол при използването на 
променлива норма, като дават възможност за намаляване 
на преките разходи по време на обработка, намаляват 
пропускането и припокриването по време на работа и 
като краен резултат - увеличаване на добива.

Цветният сензорен монитор IntelliView ™ III е вашият партньор във всички фермерски дейности и е наличен на серията 
трактори T6 Auto Command, T7, T8 и T9 на серията зърнокомбайни CX и CR и серията силажокомбайни FR. Както 
IntelliView ™ III, така и IntelliView ™ IV дисплеите комуникират директно със системата за управление IntelliSteer®, заедно 
с CAN Bus на машината и показват избраните и конфигурирани от оператора параметри в реално време на шест работни 
екрана. Максималният комфорт на оператора е гарантиран, благодарение на интуитивната оперативна логика, която 
Ви позволява да виждате точно къде се намирате и Ви дава възможност да получите точната информация, която Ви е 
необходима във всеки един момент и да наблюдавате и контролирате целия работен процес на Вашата машина.

“PLUG AND PLAY” ISOBUS СЪВМЕСТИМОСТ
Цветните сензорни монитори IntelliView ™ III и IV не са 
само навигационни дисплеи. Те са напълно съвместими 
с ISOBUS, така че могат да бъдат използвани за работа с 
широка гама инвентар, включително балопреси, торачки 
и пръскачки. Резултатът? Един монитор контролира 
всички приложения. С помощта на един екран можете 
да превключвате между задачите още по-бързо и да 
подобрявате ефективността при обработките.
ISO Task Controller допълнително интегрира 
функционалността на системите за прецизно земеделие 
от New Holland и може да управлява приложенията 
за секционен контрол и променлива норма, за да се 
увеличи производителността.

ТОЧНО УПРАВЛЕНИЕ И ПЪЛЕН КОНТРОЛ
New Holland знае, че операторите трябва да следят 
и  всички ключови параметри на машината, както и 
информация за управлението и навигагирането. Ето 
защо те са разработили решение с двоен екран. Двата 
нмонитора могат да бъдат конфигурирани, според 
нуждите на всеки оператор, като всички важни параметри   
на машината, управлението на инвентара, контрола на 
системата за автоматично управление и изображенията 
от камерите за наблюдение могат да бъдат изведени 
на общо 12 работни екрана, което осигурява комфорт 
и свобода на оператора и повишава безопастността по 
време на работа.

USB памет 
Просто прехвърлете картите 
на покритата площ на Вашия 
компютър. 
USB преносима памет дава 
възможност лесно да отпечатате 
докладите за обработка 
и картите, използвани за 
променлива норма.

До 3 бр. камери за наблюдение 
Свързани към мониторите 
IntelliView™ III и IV, те са 
идеално средство за наблюдение 
на инвентара по време на 
работа на трактора, шнека при 
разтоварване на бункера на 
комбайна и избягване на слепите 
зони при маневриране.

• Достъп до всички функции 
и параметри само с едно 
движение на ръката

• Проследявайте и записвайте операциите 
при работа в полето. Покритата площ, 
измитатото разстояние, използваното  
гориво, обработените декари на час 
и работните параметри на двигателя, 
приплъзването и работната скорост могат 
да бъдат записани и наблюдавани.

• 17.8 см IntelliView™ III монидтор 
За прецизна работа и пълен контрол

• 26.4 см IntelliView™ IV дисплей 
Широкоекранен сензорен дисплей, предлагащ 
интуитивно меню и висока степен на интеграция 
със системите на машината и пълен контрол по 
време на работа.
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• Седем опции за навигация и водене съвместно с Intellisteer
  Предлагат гъвкавост на управлението, която ви позволява да       
 работите с различни навигационни линии и форми, които най-   
 добре съответстват на теренните особености на Вашето поле.

PLM® НАВИГАЦИОННИ ДИСПЛЕИ
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• EZ-Pilot контролер 
Използвайки данните от GPS 
приемника, контролера на EZ-Pilot  
изпраща точни сигнали към 
електрическия двигател на волана. 
Технологията за тристепенно 
компенсиране на терена T3 
непрекъснато коригира страничния 
наклон и изместване, като използва 
триосни инерционни сензори, 
за да позиционира максимално 
точно машината върху зададената 
навигационна линия.

• EZ-Steer контролер 
Използвайки данните от GPS 
приемника, навигационния 
контролер на EZ-Steer изпраща 
точни сигнали за управление 
към електрическия двигател. 
Технологията за компенсиране 
на терена T2 постоянно 
коригира страничния наклон и 
изместване чрез използване на 
двуосни инерционни датчици.

• EZ-Steer електрически двигател 
Електрическия двигател EZ-Steer 
получава електрически сигнали 
от контролера и ги превръща 
в прецизни команди, които 
кормилната система на машината 
използва, за да поддържа 
машината на зададената 
линия. Можете да възстановите 
управлението на машината си 
по всяко време, като просто 
завъртите волана. Допълнителен 
крачен превключвател ви 
позволява да включите и 
изключите EZ-Steer без да се 
ангажира излишно вниманието на 
оператора.

НАЙ- ДОСТЪПНАТА СИСТЕМА ЗА  
УПРАВЛЕНИЕ В СВЕТА 
EZ-Steer е просто и лесно решение за управление, 
подходящо за всички земеделски машини - стари и 
нови.  Системата ще Ви дърши на линията, независимо 
от условията на терена, денем и нощем. Съставен 
прецизен електрически двигател, EZ-Steer ще управлява 
машината вместо Вас, като намалява стреса и умората 
по време на дълга и продължителна работа в полето при 
всички операции, като торене, пръскане, жънене.

ВОДЕЩАТА СИСТЕМА ЗА АСИСТИРАЩО 
УПРАВЛЕНИЕ
EZ-Pilot е високоефективно, евтино, асистиращо 
кормилно решение, което е елегантно интегрирано 
в кормилната колона на машината и може да се 
монтира на повечето марки трактори и комбайни. Това 
усъвършенствано решение също включва технология 
за компенсиране на терена T3, която позиционира 
машината изключително точно върху зададената линия, 
дори при най- неблагоприятните теренни условия.

• Прецизен електрически двигател за гарантирана 
производителност

  Елегантният дизайн на двигателя е напълно 
интегриран с кормилната уредба и осигурява 
ясен достъп до арматурното табло и другите 
контролни прибори на трактора и комбайна, 
като същевременно поддържа телескопичната 
функционалност, когато е налице. Електрическият 
мотор с висок въртящ момент е разработен, за 
да преодолее съпротивлението на машините с 
по-твърди системи за управление за гарантирана 
производителност и надеждност.

• Гъвкави опции за инсталиране
  Имате избор да използвате оригиналния 

волан на Вашата машина или да 
инсталирате допълнителния волан, който 
намалява височината на цялата система.

СЪВМЕСТИМИ НАВИГАЦИОННИ 
ДИСПЛЕИ
EZ-Steer е съвместим с мониторите 
EZ-Guide 250, FM-750, FM-1000 и XCN-
2050™, използвайки дори най- високото 
ниво на точност на позиционирането.

*RTK технологията не е съвместима с EZ-Guide 250.

PLM® СИСТЕМИ ЗА АСИСТИРАЩО УПРАВЛЕНИЕ

СЛЕДВАЩАТА СТЪПКА КЪМ СИСТЕМИТЕ ЗА 
ПРЕЦИЗНО ЗЕМЕДЕЛИЕ

Когато е време за напредък в света на позиционирането, асистиращото управление е естествената 
следваща стъпка. Предлагайки елегантна интеграция с кормилната система на Вашата машина, можете 
да се наслаждавате на свободното движение на ръцете, за да можете да се концентрирате изцяло върху 
задачачите в полето. За максимално удобство, можете да настроите системата за управление според 
възможностите на използвания инвентар, трактор или комбайн.

EZ-STEER УПРАВЛЕНИЕ

EZ-PILOT УПРАВЛЕНИЕ
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СЪВМЕСТИМИ НАВИГАЦИОННИ 
ДИСПЛЕИ
EZ-Steer е съвместим с мониторите 
EZ-Guide 250, FM-750, FM-1000 и XCN-
2050™, използвайки дори най- високото 
ниво на точност на позиционирането.

*RTK технологията не е съвместима с EZ-Guide 250.



IntelliView ™ III и IV монитор
Мултисензорните монитори 
IntelliView ™ III и IV правят лесно 
и бързо конфигурирането и 
персонализирането на настройките 
за автоматично управление в само 
в няколко стъпки. Те осигуряват 
и визуален интерфейс при 
работа с IntelliSteer® система и 
всички останали системи и опции 
на машината чрез CAN BUS и 
инвентара, посредством ISOBUS 
комуникация

Навигационен контролер NAV III
Системата IntelliSteer® използва
навигационен контролер III от 
последно поколение устройство 
с технология за компенсиране на 
терена T3. 

Интегриран сензор за завиване
Този вграден сензор за 
кормилно управление измерва 
изключително точно ъгъла на 
завиване на колелата при всякакви 
теренни условия и го изпраща 
на навигационния контролер, 
осигурявайки по-бърза корекция и 
повишена точност на управление

NH 372 приемник
Получава DGPS и GLONASS сигнали за 
управление на машината. Тази антена може 
лесно да се прехвърля от трактор на трактор или 
дори към вашия комбайн. За RTK приложенията 
под приемника се монтира интегриран 
радиомодул, който осигурява най- високото ниво 
на точност, достъпно на пазара.

• Нов интерфейс на комуникация 
  Новия интерфейс от New Holland 

предоставя интуитивен достъп 
до всяка една функция на 
машината или инвентара, като 
изисква минимално внимание на 
оператора и осигурява най- високо 
ниво на интеграция и безопасност

IntelliSteer® е напълно интегрирана автоматизирана система за управление на машини New Holland. Предлага 
се като фабрично инсталирана или поставена допълнително на машини с хридравлична подготовка, системата 
IntelliSteer® увеличава производителността и ефективността, за да оптимизирате доходите си и да увеличите 
печалбите си.
Съчетавайки DGPS или RTK технологията с напълно интегрирано управление, IntelliSteer® помага да се постигне  
най- висока прецизност при точност от 2,5 см. IntelliSteer® е естественият избор за прецизна работа дори в най-
взискателните условия и е създаден, за да подобри драстично производителността и комфорта.

ЦЯЛОСТНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦИЗНА ОБРАБОТКА 
Можете да поръчате машината си с IntelliSteer® като фабрично инсталирана опция 
или само с подготовка за хидравлично управление. IntelliSteer® е наличен в сериите 
трактори T6, T7, T8 и T9, както и в сериите на CX, CR и FR комбайни. Системата 
включва приемник NH 372, сензор за ъгъла на завъртане на управляващите 
колела, навигационен контролер с тристепенна жироскопична компенсация, 
хидравличен управляващ клапан, който преобразува сигналите от навигационния 
контролер в хидравлични движения на кормилната уредба. Благодарение на 
високоточното и изключително прецизно хидравлично управление, се гарантира 
най- високата степен на икономии от гориво, време за обработка, загуби от 
пропускане и презастъпване.

ТОЧНОТО УПРАВЛЕНИЕ СПЕСТЯВА*
IntelliSteer® помага за подобряване на цялостната ефективност 
на работа. Точността на управлението и позиционирането се 
запазва при всякакви условия, като лоша видимост или при 
продължителна работа, а подобрената ефективност спестява 
пари.
*За стопанство с площ 5000 дка и инвентар със ширина 5 м. Включени са 
разходите за гориво, семена, торове и препарати, спестени при използването на 
интегрирано управление IntelliSteer® 

НАПЪЛНО ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМА ЗА 
АВТОМАТИЧНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ NEW HOLLAND
INTELLISTEER® УПРАВЛЕНИЕ

PLM® ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ
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IntelliSteer®
Копчето CommandGrip ™ * 
за включване и изключване 
на системата IntelliSteer® се 
осъществява само един бутон, 
което води до намаляване на 
времето за реакция на оператора

*За моделите машини T6 Auto Command, 
T7, T8 and T9 tractors.
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ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА С 
ВИСОКА ТОЧНОСТ

ПЪЛЕН ХЕДЪР НА 100% ОТ ВРЕМЕТО. ПРЕЦИЗНО СЪБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА 
ПРИ ВСЯКАКВИ УСЛОВИЯ
Системата SmartSteer ™ използва лазерен лъч, вместо традиционното оптично 3D разпознаване 
при конвенционалните системи за водене и е идеално решение при прашни условия или при жънене 
късно през нощта. Когато се комбинира с софтуерния пакет New Holland PLM®, получавате подобрена 
ефективност при събирането на реколтата и подобрено картиране на добива.

КАК РАБОТИ?
Чрез сканиране с лазерно око на ръба между ожънатата и неожънатата 
площ, SmartSteer ™ системата за ориентиране автоматично гарантира, че 
хедъра е винаги пълен, точно до ръба. Как? Той генерира точна линия на 
неожънатата реколта, след което изпраща сигнали до кормилната система, за 
да следва този точен път. Резултатът? Операторите могат да се концентрират 
върху други операции, за да поддържат максимална производителност. Най-
модерната система е налична на комбайните, серии CX и CR. Системата може 
да бъде монтирана както отлявата, така и отдясната страна на комбайна. Тъй 
като системата SmartSteer ™ е монтирана на самия комбайн, тя е напълно 
съвместима с всички видове хедъри, предлагайки максимална точност и 
оптимална ефективност.

СЪВМЕСТИМОСТ
Определени модели CX, CR комбайни.

PLM® УПРАВЛЕНИЕ ЗА КОМБАЙНИ

SMARTSTEER™ УПРАВЛЕНИЕ
ROW GUIDANCE УПРАВЛЕНИЕ
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РЕШЕНИЕ ЗА ВСИЧКИ ЦАРЕВИЧНИ ХЕДЪРИ

Хедърите за царевица могат да бъдат снабдени със системата Row Guidance, за да се запази високата производителност 
на комбайна. Два сензора непрекъснато следят позицията на стеблата, постъпващи в хедъра и автоматично направляват 
машината, за да осигурят истински перпендикулярен подход дори при лоша видимост или при високи скорости. 
Системата може да бъде свързана и с GPS система за позициониране, която може да различи между ожънатите и  
неожънати откоси, за да се улесни прибирането на реколтата през нощта или при усложнени процеси на работа, като 
например при прескачане на откоси.

СЪВМЕСТИМОСТ
Определени модели CX, CR и FR комбайни.



Съвместим с 
EZ-Remote джойстик 
за дистанционно 
управление

ОТГОВАРЯЩ НА ВАШИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТОЧНОСТ
Автоматичната система за управление на автопилота, когато се използва с RTK сигнал, 
ще даде +/- 2,5 cm повторяема точност при всички задачи в полето, от засаждане до 
събиране на реколтата и следване на всякакви модели за навигиране. Системата 
“Автопилот” може да бъде интегрирана в повечето марки трактори и комбайни, като 
използва електрохидравличната система на машината за осигуряване на автоматично 
управление. Това решение за оборудване значително ще увеличи ефективността Ви по 
време на подготовката на полето, засаждането и прибирането на реколтата, тъй като ще 
можете да управлявате по-точно при всички скорости и режими на работа.

ДОСТЪПЕН ЗА ВСИЧКИ МАРКИ И 
МОДЕЛИ МАШИНИ НА ПАЗАРА
AUTOPILOT

Антена
Монтирана на машината или инвентара, за да 
осигури
до 2,5 см повторяема точност.

Управление на инвентара и RTK  
Увеличете Вашата точност и добив
Съвместим с дисплея FM-1000 и XCN-2050 и 
благодарение на DGPS антената, монтирана на 
инвентара, системите TrueGuide и TrueTracker 
поддържат  инвентара върху зададената линия 
дори при стръмни наклони и при всички условия. 
Системите TrueGuide и TrueTracker са съвместими с 
по- голямата част от инвентар на пазара.

Управление на машината
Електро- хидравличен клапан, 
който получава команди за 
управление от навигационния 
контролер NAV III

Датчик за завиване Autosense
Този уникален жироскопичен 
сензор за положението измерва 
изключително точно ъгъла на 
колелата при всякакви наклони на 
терена и изпраща информация на 
навигационния контролер NAV III, 
осигурявайки по-бърза корекция и 
повишена точност на управление.

Навигационни дисплеи
Системата Autopilot е съвместима 
с FM-750, FM-1000 и XCN-2050™ 
дисплеи, осигуряващи до +/- 2,5 см 
GPS точност, благодарение на RTK 
технологията.

PLM® ИНТЕГРИРАНО УПРАВЛЕНИЕ ОТ TRIMBLE
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Навигационен контролер 
NAV III
Системата IntelliSteer® 
използва
навигационен контролер 
III от последно поколение 
устройство с технология за 
компенсиране на терена T3.



PLM® УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА

ВИНАГИ НА ПРАВИЛНИЯ КУРС ЗА ВИСОКИ ДОБИВИ
Автоматичното управление се фокусира основно върху самата машина, но при работа с 
големи инвентари, като например най-широките сеялки и култиватори, инвентара също 
така трябва да получи сигнал за корекция за правилното му и точно позициониране, за да 
се увери, че той перфектно следва Вашия трактор. В края на краищата няма смисъл да 
държите трактора на зададената права, докато инвентара бавно се свлича по наклонения 
терен!
New Holland предлага готови решения за активно и пасивно позициониране на инвентара 
върху зададената навигационни линия.

TRUEGUIDE – ПАСИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА
Системата за управление TrueGuide използва съществуващата система Autopilot 
на трактора, за да подобри точността на позиционирането на инвентара. Не 
е необходимо да се монтира допълнителна управляваща система. Просто 
оставете системата за автоматично управление “Автопилот” да позиционира 
инвентара върху зададената линия за навигация, управлявайки трактора. Тази 
система е съвместима с мониторите FM-1000 и XCN-2050.

TRUETRACKER – AКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА
Системата TrueTracker е независима навигационна система, монтирана на инвентара, която комуникира 
с системата Autopilot на трактора, за да Ви осигури най-високото ниво на точност. Системата TrueTracker 
автономно насочва инвентара върху зададената линия, дори при екстремни наклони и в променливи 
най- неблагоприятните почвени условия, като използва хидравлично решение заедно с технологията за 
компенсиране на терена T3. TrueTracker е съвместим с мониторите FM-1000 и XCN- 2050.

УПРАВЛЕНИЕ НА ИНВЕНТАРА ВЪРХУ 
ЗАДАДЕНАТА ЛИНИЯ ЗА НАВИГАЦИЯ

СТРАНИЧНО 
ОТНАСЯНЕ

НАДЛЪЖНО 
ОТНАСЯНЕ

ОТНАСЯНЕ ПРИ 
ШАРНИРНО ОКАЧВАНЕ

СТРАНИЧНО 
ИЗМЕСТВАНЕ

УПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
ТРИТОЧКОВО ОКАЧВАНЕ
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КОНТРОЛ НА ТОРОВНАСЯНЕТО
Правилния подбор и контрол на нормата при торовнасяне ще 
осигури добро подхранване на растенията, като същевременно 
намалите разходите за торове и защитата на околната среда. 
Важно е течния тор винаги да се прилага в приемлива норма и да 
не се разпръсква, когато регламентите забраняват. Управлението 
на торовнасянето, използвайки FM-750, FM-1000 или XCN-2050, 
ще осигури картиране на местата с различна норма и ще Ви 
помогне да следите хранителните вещества, които са били 
приложени във Вашата ферма.
Течни торове
•  Следете и контролирайте приложенията за разпръскване на 

течности, като спестявате разходи за материали и отговаряте 
на екологичните разпоредби.

•  Създайте и използвайте карти за променлива норма в зависимост 
от състоянието на полетата и почвата.

•  Уверете се, че торенето се прилага в правилните зони, а не там, 
където регламентите забраняват.

•  Картиране на добива и мониторинг на растенията.
Гранулирани торове
•  Уверете се, че торенето се прилага в правилните зони, а не там, 

където регламентите забраняват.
•  Следете и контролирайте приложенията за разпръскване на 

течности, като спестявате разходи за материали и отговаряте 
на екологичните разпоредби.

PLM® УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЕЯЛКИ, ТОРАЧКИ И ПРЪСКАЧКИ

FIELD-IQ УПРАВЛЕНИЕ ЗА СЕЯЛКИ И ПРЪСКАЧКИ 
Field-IQ е система за секционен контрол и контрол на променливата норма, която работи  
съвместно с монитори FM-750, FM-1000 и XCN-2050. Предотвратява припокриването на 
семена и торове и контролира нормата на торове и препарати. Автоматичното управление 
за секционен контрол на Field-IQ е в състояние да контролира до 48 отделни секции, като 
намалява прилаганите торове и препарати, което води до съществено редуциране на разходите 
и оптимално подхранване на растенията.

PLM® ISO TASK CONTROLLER 
Оптимален контрол и управление на смесен парк 
от инвентар, благодарение на ISOBUS монитора 
Intelliview ™ IV и системата за управление на 
задачите.

• Използване на информацията от GPS приемника 
за определяне на позицията на инвентара.

•  Автоматично включване и изключване на секциите.
•  Предотвратяване на презастъпването.
•  Прилагане на карти за променлива норма
•  Картиране на добива и мониторинг.
•  Използване на напълно интегрирано решение за 

секционен контрол, управление на инвентара и 
автоматично управление на трактора.

СИСТЕМА ЗА КОНТРОЛ НА :  
ОПТИМИЗИРАЙТЕ РАЗХОДИТЕ И УВЕЛИЧЕТЕ ДОБИВА

Без секционен контрол Със секционен контрол
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АВТОМАТИЧЕН СЕКЦИОНЕН 
КОНТРОЛ
Той използва GPS системата на трактора 
за автоматично включване и изключване на 
отделните секции на сеялката в областите, 
които вече са засяти при пресичане на 
редовете или при обръщане в края на 
полето. Двойното засаждане на редове се 
избягва, като се увеличават добивите и се 
елиминира презастъпването.

КОНТРОЛ НА ПРОМЕНЛИВАТА НОРМА
Използвайте различни карти на предписанията, за да управлявате по-добре различно подхранените растения 
в полето. Различната степен на подхранване може да бъде повлияна от фактори като свойствата на почвата, 
топографията и прилаганите обработки. Информацията за GPS позицията се изпраща към контролера, който 
регулира нормата в различните зони от полето. Вместо да прилагате постоянно количество торове, препарати и 
семена, можете да приложите повече семена в добре напоявани или много плодородни области, за да увеличите 
максимално добива и да използвате по- малко семена в по-малко плодородни площи или райони с лошо 
напояване. Също така можете да определите различна норма на химикали и торове в необходимите зони, като 
намалите производствените разходи и допълнително повишите добивите.

INTELLIRATE™ КОНТРОЛ
IntelliRate™ контол е система за променлива норма, 
и управление на секциите, която ви позволява 
да контролирате нормата на няколко продукта 
едновременно, като използвате интегрирания 
дисплей от New Holland - IntelliView ™ IV.
•  Използвайте автоматичния контрол на секцииите, 

за да включите / изключите до 48 отделни секции
.• Елиминирайте повторното внасяне на торове и 

препарати
•  Управление на течни торове.
• Използване на карти за променлива норма за 

оптимално използване на торове и препарати.
•  Контрол на популацията и нормата на семена.
•  Контрол на вариациите и хибридните растения.
•  Напълно интегрирано решение за автоматично 

управление, контрол на параметрите на 
машината, управление на инвентара и контрол на 
променливата норма



PLM® КОНТРОЛ НА РАСТЕНИЯТА

ИНТЕГРИРАНИТЕ ОТ NEW HOLLAND СИСТЕМИ ЗА НАЙ- ВИСОКИ 
РЕЗУЛТАТИ
Прецизното земеделие, представено от Intelliview IV и автоматично управление Intellisteer е налично и за 
цялата серия комбайни от New Holland. Те осигуряват пълните възможности на гамата, като редуцират 
преките разходи, като гарантират пълен хедър и точен анализ на добива и влагата. В допълнение те 
осигуряват:
• Запис на геореферирания добив и съхраняване на данните за бъдещи справки и анализ
• Непрекъснат анализ на информацията за влага в реално време, за да сте сигурни, че културата Ви 

винаги се прибира в оптималните условия. 
• Подготвяне на карти за променлива норма, специфична за всяко поле и култура и въз основа на 

действителните добиви, за да увеличите печалбите си и редуцирате разходите.

ИЗМЕРВАНЕ НА ВЛАГАТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ
Влагомера от New Holland измерва влажността на зърното в реално време. Пробите 
се вземат на всеки 30 секунди и данните се изпращат на монитора IntelliView ™. 
Тъй като информацията се предоставя в реално време, операторът се информира 
непрекъснато и съответно може да адаптира параметрите на машината. За най-
точно измерване се изисква калибриране на датчика за всеки различен тип култура.

ДАННИ ЗА ДОБИВА С НАЙ- ВИСОКА ТОЧНОСТ
Изключителният патентован добивомер с висока точност, разработен от New Holland, 
обикновено се признава за най-добър в класа си. Неговият дизайн неутрализира 
ефекта на триене на зърното. Какъвто и да е типа или сорта на културата, или 
съдържанието на влага в ядрото, сензорът генерира изключително точно измерване 
на добива.

ACTIVELOC™ ТЕХНОЛОГИЯ В ЗАВИСИМОСТ ОТ ВЛАГАТА
FR серията комбайни вече разполага с революционна технология ActiveLOC ™. 
Сензорът за влага в реално време се използва в комбинация с предварително 
зададени параметри за височината на рязане, за да се контролира процеса на 
прибиране в зависимост от съдържанието на влага. Това увеличава качеството на 
силажа и редуцира загубите.

ПРЕЦИЗНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОДАВАНЕТО
Всички силажокомбайни и балопреси са снабдени с точни системи за отчитане на 
масата, които взаимодействат с вградените сензори за влага, за да осигурят точното 
количество подадена маса, за да гарантират най- високо качество.

КАРТИРАНЕ НА ДОБИВА ПРИ СИЛАЖОКОМБАЙНИТЕ
На монитора IntelliView ™ се показват и точни данни за добива, благодарение 
на сензорите, които се намират във фидера, която анализира моментния добив. 
Това се комбинира със скоростта на движение на машината, за да даде точна 
информация за добива. Тези данни могат да бъдат отпечатани на преносимия 
принтер в машината.

INTELLIFILL. НЕКА FR КОМБАЙНА НАПЪЛНИ РЕМАРКЕТО 
ВМЕСТО ВАС
Работата на силажокомбайн изисква голям опит и висока концентрация. За 
максимално съсредоточаване върху прибирането на реколтата, гениалната система 
IntelliFill ™, базирана на 3D камера, автоматично разпознава ръба на ремаркето и 
наблюдава пълненето. Какъвто и да е размерът или формата на ремаркето, той 
автоматично контролира движението на разтоварващия шнек, за да се справи 
перфектно с ръбовете на ремаркето, без да се разсипе.

ACTIVEWEIGH™ СИСТЕМА
Сензорите за претегляне на бали са интегрирани в улея за изхвърляне на бали на 
балопресите с марка New Holland и регистрират теглото на балата в точката, в която 
тя се освобождава от улея, точно преди да падне на земята. Системата ActiveWeigh 
™ не се влияе от дължината на балата, условията на полето и движението на балата. 
Цялата информация, включително теглото на единичната бала, средното тегло, 
общото тегло и тона на час, се показват на монитора IntelliView ™. Освен това, всичко 
това се случва, докато продължавате да балирате. Ако това не е достатъчно, 2% ниво 
на точност означава, че ще произвеждате бали точно според изискванията.

ОТЧИТАНЕ НА ВЛАГАТА НА БАЛИТЕ
Задължително е да се регистрира влагата на балата, тъй като преовлажнената 
реколта ще се развали и ще бъде безполезна. Сензорът за влага при балопресите 
от New Holland използва две зъбни колела, за да проникне в балата и посредством 
електрически ток, определя точната влага на балата. Тогава се показва на монитора 
IntelliView ™, който предотвратява балирането на влажни култури и позволява 
точното нанасяне на допълнителни препарати в полето за изсушаване на сламата.

УПРАВЛЯВАЙТЕ РЕКОЛТАТА СИ ЗА
ГАРАНТИРАНА ВЪЗВРЪЩАЕМОСТ 
ГОДИНА СЛЕД ГОДИНА
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ЧИСТИЯТ ПЪТ КЪМ УСПЕХА
Технологията за автоматично управление между 
редовете и прецизният GPS приемник водят до 
намаляване на преките разходи и гарантират, че всеки 
ред ще бъде обработен само веднъж, увеличавайки 
производителността и ефективността при операциите по 
прибиране на реколтата, както и намаляване на умората 
от страна на операторите през дългите работни дни, тъй 
като те автоматично знаят къде да отидат.

УПРАВЛЕНИЕ НА КАРТИТЕ ЗА 
ПРОМЕНЛИВА НОРМА
Пълният пакет за управление на торовнасянето използва 
технологията Field-IQ за автоматично регулиране на 
внесеното количеството тор, което се, в зависимост от 
изготвените предписания. Системата чете предварително 
изготвени карти за добив и прилага необходимите торове 
и препарати, където е необходимо, за да се намалят 
излишните разходи на ресурси, като същевременно се 
увеличат добивите.
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PLM® КОНТРОЛ НА РАСТЕНИЯТА

ОТ НАЙ-ДОБРОТО ГРОЗДЕ СЕ ПРАВЯТ НАЙ-ДОБРИТЕ ВИНА
Гроздокомбайните от серията EnoControl™ разчита предварително подготвени карти за събиране на реколтата в реално 
време, за да сортира гроздето с различни качества в два различни бункера, за да сте сигурни, че само от най-доброто 
грозде ще се направят най-добрите вина. Освен това тези карти могат да се използват за контрол на използваните 
ресурси, за да се постигне еднородност на добивите и да се оптимизират разходите в цялото стопанство. 

ЕФЕКТИВНИ PLM® РЕШЕНИЯ ЗА ЛОЗЯ И МАЛКИ 
НАСАЖДЕНИЯ ECOBRAUD СТРАТЕГИЯ ЗА 

НАМАЛЯВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ЕМИСИИ
Потребителите все повече търсят земеделска 
продукция с намален въглероден отпечатък и
стратегията ECOBraud, която обхваща пълната гама 
от оборудване за винопроизводство с марката New 
Holland, като специализирани трактори и серията 
гроздокомбайни BRAUD. Когато икономиите на 
гориво и икономиите на торове от управлението 
на променлива норма се комбинират, може да се 
постигне намаляване на вредните емисии в лозята с 
до 40%, което е много по-повече от поставените цели 
от Европейската комисия за 2020 г., които налагат 
общо намаление с 20%. Това пряко ще допринесе за 
намаляване с 10% на общия въглероден отпечатък на 
всяка бутилка произведено вино.

Вр
ед

ни
 е

м
ис

ии
 о

т 
пр

ои
зв

од
ст

во
то

 н
а 

ед
на

 б
ут

ил
ка

 
ви

но

Н
ам

ал
ен

и 
вр

ед
ни

 е
м

ис
ии

 с
 п

ом
ощ

та
 н

а 
пр

ед
ос

та
ве

ни
те

 о
т 

N
ew

 H
ol

la
nd

 т
ех

но
ло

ги
и

Лозови 
насаждения

Винарни и 
търговия на 

дребно

Принос на 
New Holland

Редуциране на 
емисиите от 
New Holland

28 29



PLM® ТЕЛЕМАТИКС

ТЕЛЕМАТИКС СИСТЕМИ ЗА 
ЕФЕКТИВНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
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СВЪРЗАНИ. ПРОДУКТИВНИ. ЕФИКАСНИ.
Селското стопанство непрекъснато се развива и 
самостоятелните технологични решения имат огромно 
влияние върху рентабилността на Вашия бизнес. Целта 
на New Holland бе да постави мениджъри и изпълнители 
на едно място, дори когато те понякога са на стотици 
километри. Това е възможно благодарение на PLM® 
Connect. Използвайки технологията на мобилните 
телефони, потребителите получават динамична 
информация в реално време за всяка машина, работеща 
в своята област, и могат да анализират тези данни, за да 
вземат правилните решения за всяка машина във всяко 
поле.

ОТВОРЕН 
New Holland знае, че модерния агробизнес изисква 
гъвкавост, тъй като е Вашиято портфолио за по-висока 
производителност и рентабилност. Ето защо PLM® 
Connect е напълно съвместим с всички марки машини и 
инвентар. Дава Ви гъвкавостта да изберете правилните 
машини за вашата ферма. Винаги.

СВЪРЗАН
Когато знаете какво се случва във всяко поле, в което 
работите, можете да вземате правилните решения от 
уюта на Вашия офис. Това може да Ви помогне да 
оптимизирате големи паркове от машини: можете да 
планирате следващата операция въз основа на това, къде 
се намират машините. Благодарение на параметрите на 
машините, които получавате в реално време можете 
да увеличите максимално времето за работа, да 
подобрите производителността и ефективността и дори 
да оптимизирате разхода на гориво.

ИНТЕЛИГЕНТЕН
Интуитивността определя технологията PLM® 
Connect. Интуитивен дисплей в кабината означава, 
че операторите могат ефективно да преглеждат 
ключовите параметри и да комуникират с фермата.
Лесният за използване уеб портал позволява точното 
управление на всички данни и улеснява бързото 
вземане на решения въз основа на информация в 
реално време.

ПОДДЪРЖАН
New Holland е на разположение денонощно, 365 дни 
в годината, за да ви даде възможност да получите 
най-доброто от вашия софтуер PLM® Connect. PLM® 
сертифицираните дилъри могат да Ви помогнат 
да направите правилния избор за вашата ферма 
или стопанство. Ако искате да усъвършенствате 
уменията си, да се регистрирате в курс за обучение 
на крайни потребители на PLM®, за да отключите 
пълния потенциал на вашия PLM® пакет.



Разширените PLM® операции изискват все по-сложни технологии за 
мониторинг и управление, а New Holland е въвел усъвършенстван 
PLM® софтуер, за да отговори на тези изисквания.

ПЪЛЕН СОФТУЕРЕН ПАКЕТ ЗА 
ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ 
PLM® СОФТУЕР

PLM® СОФТУЕР

PLM® VIEWER
Безплатен софтуер, който позволява четенето и записването 
на данни, като имена на клиенти, фермери и полета, заедно 
с данните за обработките, включително картите за добив и 
покрита площ.

PLM® MAPPING
Това е основният пакет за съхранение на записи, картиране 
и анализ. Могат да се създават карти за променлива норма, 
използващи формули въз основа на почвен анализ, заедно 
с карти на добива или други карти. Навигационните линии 
могат да бъдат създадени или редактирани, а отчетите могат 
да бъдат отпечатани за според типовете и сортовете култури, 
използвани торове и препарати, използвано оборудването и др.

PLM® BOOKS
Дава достъп до статистическите данни за използваните 
материали, направените разходи и реализираните приходи, 
което Ви осигурява точен поглед върху рентабилността 
на целия Ви бизнес и насоки за оптимизацията на 
операциите и използваното оборудване, сравнявайки 
данните от година на година.

PLM® WATER CONTROL 
Водата е ценна и тя е жизнената сила на Вашата ферма. 
С PLM® Water Control можете да увеличите добивите с до 
25% и да намалите консумацията на вода във фермата с 
до 30%. Технологията за нивелиране на терена улеснява 
изравняването на земната повърхност и проектирането 
на дренажи за ненадмината ефективност. Пакетите от 
дренажни решения интегрират данни от проучвания, 
анализ, проектиране, инсталиране и картографиране, за 
да осигурят най-ефективната дренажна инсталация.
Можете да преглеждате полевите топографски данни в 
3D от всеки ъгъл, за да визуализирате формата и наклона 
на полето. Използването на всички тези инструменти 
води до редуцирането на разходите и оптимизация на 
използваните ресурси във всяко едно Ваше поле, което 
като в краен резултат увеличава и добива.

PLM® MOBILE 
Софтуер, който е подходящ за новото поколение, 
мобилни, преносими компютърни устройства, което 
включва водене на записи, картиране на границите на 
полето и дренажи, почвен анализ и функционалност на 
приложените карти за променлива норма.
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AT YOUR OWN DEALER

Scan here to download the Apps
Experience New Holland What’s App!

NEW HOLLAND TOP SERVICE: PLM® CUSTOMER 
SUPPORT AND PLM® CUSTOMER INFORMATION

TOP AVAILABILITY
If you need information, 
or have an out of hours 
question, ring our toll-free 
number*. All day, every day,  
we are just a call away.

TOP SPEED
Express parts delivery:  
when you need it,  
where you need it!

TOP PRIORITY
Fast-track solution during  
the season: because  
your harvest can’t wait!

TOP SATISFACTION
We drive and track the solution 
you need, keeping you informed:  
until you are 100% satisfied!

The data indicated in this folder are approximate. The models described here can be subjected to modifications without any notice by the manufacturer. The drawings 
and photos may refer to equipment that is either optional or intended for other countries. Please apply to our Sales Network for any further information. Published by 
New Holland Brand Communications. Bts Adv. - Printed in Italy - 11/16 - TP01 - (Turin) - 158000/COM
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 For more details, ask your New Holland dealer!
* Calls to the Top Service team are free from landlines in the United Kingdom and Republic of Ireland.  

UK-based mobile calls are also free, but Republic of Ireland mobile users should call 01 2421881  
and this will be charged at your standard network rate.

www.newholland.com/uk - www.newholland.com/ie


