
GPS PRÍSTROJE NA MERANIE PLOCHY
urovnanie sporov ohľadne plôch
meranie plochy pozemkov lacno a presne
kontrola plochy pri službách
použitie automobilom, alebo pešo

GPS NAVÁDZACIE SYSTÉMY
minimalizácia prekrytí/nedokrytí pri poľných prácach
pomoc pri prácach za zhoršenej viditeľnosti
úspora nákladov o 4 - 7%
systémy s možnosťou ďaľšieho rozšírenia

SAMOČINNÉ NAVÁDZANIE
použiteľné od sejby až po žatvu
pre dosiahnutie vyššej presnosti pri práci
okamžite viditeľné úspory
presnosť ±2 cm počas 24 hodín
odbremení obsluhu stroja

www.ldagro.com
Slovenský

Profesionálne GPS technológie 
pre poľnohospodárov



Výhody prístroja GPS Mapper:
Nebudete sa viac hádať so susedmi o  veľkosti plôch, pri službách si môžete presne skontrolovať odpracované 
výmery. Prístroj je vhodný aj na zameranie ľubovoľných bodov, alebo plôch, napr. škody spôsobené zverou, zavod-
nené plochy, miesta odberu vzoriek pôdy, plochy so silným zaburenením, povodne, stromoradie, atď. Prístroj sa dá 
použiť pešo, ale aj autom.

Príslušenstvo: 
5“ GPS mapper prístroj / program na meranie plôch (SD karta) / návod na použitie / držiak do auta / nabíjačka do auta

Výhody zariadenia GEO mapper:
Záznam bodu, hranice pozemku, hranice časti pozemku. Vďaka prijímaču GeoX1 zabudovanému do batohu je zari-
adenie vhodné aj na vymedzenie rohových bodov parciel. Vďaka prevedeniu s batohom je poloha prijímača GeoX1 
dostatočne vysoko na to, aby určila presnú polohu aj pri obtiažnejšom teréne, ako napríklad pri budovách, lesoch, 
alebo v kopcovitom teréne.

Príslušenstvo:
5“ Geo Mapper zariadenie / program PocketArea na meranie plochy (SD karta) / návod na použitie / nabíjačka do 
auta / GPS batoh (zabudovaná elektronika, LD-Agro GeoX1 GPS prijímač, batéria)

Chceli by ste si jednoducho, rýchlo a lacno merať plochy?
Vyberte si GPS Mapper!

Nechcete čakať na zameranie plochy? Hľadáte presné zariadenie na meranie plochy? 
Potom je pre Vás GEO Mapper s GPS batohom ideálne riešenie!

GPS prístroje na meranie plochy GPS prístroje na meranie plochy

Presnosť merania plochy ~ 0,5 - 1%

Presnosť zamerania bodu < 1,5 m

GPS, GLONASS

Súradnicový systém

EGNOS, WAAS, MSAS

Drôtový GPS príjem

Mapa vo formáte KML

Presnosť merania plochy ~ 1%

Presnosť zamerania bodu 2-3 m

GPS

Súradnicový systém

EGNOS, WAAS, MSAS

Zabudované GPS

Mapa vo formáte KML

Presnosť merania 
plochy < 0,5 

Presnosť zamerania 
bodu < 1 m

GPS, GLONASS

Súradnicový systém

EGNOS, WAAS, MSAS

Bluetooth

Mapa vo formáte KML

Výhody zariadenia Precision Mapper:
Precision Mapper je vynikajúce zariadenie na meranie veľkosti plôch, 
častí plôch, priamok, alebo záznam miest odberu vzoriek.

Bezdrôtové GPS spojenie:
Precision Mapper sa pripája k  GPS prijímaču 
pomocou Bluetooth spojenia, takže je možné 
umiestniť prijímač aj napríklad na korbu auta 
a merať tak plochu. 

Ochrana IP54:
Zameranie plochy zničenej zverou, alebo 
zmeranie povodňových plôch nemôže čakať. 
Precision Mapper je použiteľný aj v  daždi, 
bahne, prachu, vďaka ochrane IP 54. Prach, 
dážď a  špina nie sú pre Precision Mapper 
prekážkou.

Program AreaControl:
Ponuka Menu v  programe Precision Mapper 
hovorí za seba. Meranie je veľmi jednoduché: 
pešo, alebo autom obídete pozemok, ktorý 
chcete zmerať a zariadenie zaznamená trasu. 
Zaznamenané údaje sú zo zariadenia skopíro-
vateľné do Vášho PC vo formáte shape ale-
bo KML.

Príslušenstvo:
3,2“ LD-Agro Precision Mapper zariadenie / program AreaControl (SD 
karta) / návod na použitie / nabíjačka do auta / GPS batoh (zabudo-
vaná elektronika, bluetooth modul, LD-Agro GeoX4 GPS prijímač, 
batéria)

LD-Agro - Precision Mapper
Popri meraní plochy by ste chceli zamerať aj body, priamky, územia?
Vyberte si Precision Mapper na kontrolu plôch poľnohospodárskych plodín.

LD-Agro - GEO Mapper 
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LD-AGRO program 
zadarmo

LD-Agro - GPS Mapper 



Výhody zariadenia Mg Navigator V1:
Použiteľný za optimálnych svetelných podmienok, ale aj v hmle, tme, alebo prachu. V značnej miere odbremeňuje 
obsluhu a znižuje mieru prekrytí a nedokrytí na minimálnu mieru. Použitie je veľmi jednoduché, rýchlo sa dá osvojiť 
aj pomocou návodu na použitie. Montáž trvá zhruba 5 minút a taktiež do 5 minút je možné zariadenie premontovať 
do iného stroja. 
Pomocou navádzacieho systému udržujete vždy optimálnu stopu stroja na základe priamky, alebo krivky tak, aby 
bolo prekrytie a nedokrytie minimálne. Pomocou GPS navádzacieho systému znížite náklady a čas potrebný na vy-
konanie danej operácie. Vykonajte viac práce za menej času!! 

Pomocou poľnohospodárskeho GPS navádzania LD-Agro MG Navigator V1 budete 
vždy dodržiavať ideálnu stopu!
Pri poľných prácach bez koľajových riadkov sú prekrytia a nedokrytia na dennom poriadku a spôsobujú značné 
náklady: tie predstavujú v priemere 7% zbytočne aplikovaného hnojiva, chémie, nákladov na stroje a čas. Toto všetko 
môžete teraz jednoducho minimalizovať pomocou navádzacieho systému LD-Agro MG Navigator V1. Nebudete viac 
zbytočne prekrývať medzi riadkami. Nebudete viac zbytočne aplikovať hnojivo, alebo chémiu.

Obsah balenia:
LD-Agro Mg navigator V1 / LD-Agro GeoX1 GPS prijímač / stabilný držiak / 12V napájací kábel / návod na použitie / 
program MG navigator V1 (SD karta) / možnosť stiahnutia programu do PC z webstránky ako darček

GPS navádzacie systémy

LD-Agro - Mg Navigator V1 
Hľadáte cenovo dostupné GPS navádzanie s dobre viditeľnou veľkou obrazovkou?
V zariadení MG Navigator V1 toto všetko nájdete!

LD-Agro - Mg Navigator V2 
Chcete sa zoznámiť so základmi precízneho poľnohospodárstva? Vyberte si tento 
cenovo dostupný a predsa mnohostranný a presný navádzací GPS systém!

Výhody navádzacieho systému MG Navigator V2:
Používajte navádzací systém Mg Navigator V2 pre minimalizáciu prekrytí a nedokrytí pri postrekovaní a rozhadzovaní 
hnojiva. Pracujte presne aj za zhoršených poveternostných podmienok, v hmle, tme, alebo prachu. Mg Navigator V2 
dokáže v predstihu upozorniť na hranicu pozemku a prípadné zaznačené prekážky. Zariadenie je veľmi jednoducho 
prenositeľné a jeho používanie je intuitívne pre každého.

Indikácia sekcií:
Už teraz môžete začať s precíznym poľnohospodárstvom pomocou funckie nastavovania sekcií. Nepozerajte sa viac 
na zaburenené časti pozemkov a pracujte bez prekrytí a nedokrytí. Aplikujte len tam, kam je potrebné!

Obsah balenia:
LD-Agro Navigator V2 / LD-Agro GPS prijímač / stabilný držiak na prístrojovú doksu / 12V napájací kábel / návod na 
použitie / program Mg navigator V2 (SD karta) / možnosť stiahnutia programu do PC z web stránky ako darček

Dostupné úspory:
•	 rozhadzovanie priemyslených hnojív bez prekrytia ~ o 4% 

menej hnojiva
•	 bez nespracovaných plôch pri hnojení ~ 0,2% zvýšenie výnosu
•	 postreky bez prekrytia o 4% menej postreku
•	 bez neobrobených, zaburenených plôch ~ 0,2% zvýšenie 

výnosu
•	 využitie PHM ~ 4% úspory

Dostupné úspory:
•	 hnojenie bez prekrytí ~ o 5% 

menej hnojiva
•	 bez nedokrytí ~ 0,3% zvýšenie 

výnosu
•	 postrekovanie bez prekrytí  

o 5% menej postreku
•	 bez neošetrených, 

zaburenených plôch ~ 0,3% 
zvýšenie výnosu

•	 využitie PHM ~ 5% úspora
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18 cm dotyková obrazovka s rozlíšením 
800x400 

Meranie plochy, počítadlo hektárov, 
pokračovanie v práci, zobrazenie rýchlosti

0-25 cm presnosť medzi riadkami, RMS: 95%

Obnova signálu 4x za sekundu, indikácia poč-
tu statelitov a sily signálu

GPS, GLONASS, Galileo ready, nastavenie 
HDOP

EGNOS, WAAS, MSAS

2D/3D grafická obrazovka

Indikácia sekcií(MRC): postreky, hnojenie, sejba

Upozornenie na hranicu pozemku a  
prekážky

Ukladanie pracovných údajov v zariadení

Masívne, fixné upevnenie na prístrojovej doske

Možnosť prehľadu dát v PC, v programe Goog-
le Earth

GPS navádzacie systémy

18 cm dotyková obrazovka 

Meranie plochy, počítadlo 
hektárov, indikácia rýchlosti

0-30 cm presnosť medzi 
riadkami, RMS: 67%

Obnova signálu každú 
sekundu

GPS, GLONASS

EGNOS, WAAS, MSAS

2D/3D grafická obrazovka

Ukladanie pracovných úda-
jov v zariadení

Možnosť prehľadu dát v PC



Najpesnejšie napojenie riadku a presné navádzanie aj na úvratiach.
To je možné len pomocou 10 Hz John Deere GPS prijímača.

LD-Agro - LineGuide 1000
Obrovská obrazovka, na ktorej sa zmestí všetko. Veľké, viditeľné tlačidlá! S pri-
jímačom Geostar pracuje s vynikajúcou presnosťou a spoľahlivosťou!

Výhody zariadenia LineGuide 1000:
Zariadenie má obrovskú 25 cm obrazovku, kde sú dobre viditeľné všetky funkcie. Použitím poľnohospodárskeho GLO-
NASS GPS prijímača GeoStar môžete spoľahlivo pracovať aj za extrémnych podmienok (pri lese, na úvratiach, pri vy-
sokonapäťových vedeniach). Zariadenie má nielenže obrovskú obrazovku v porovnaní s konkurenciou, ale zariadenie 
LineGuide 1000 má aj najvýkonnejší procesor a veľkú kapacitu pamäte, čo zabezpečuje veľmi rýchlu odozvu a prácu.

Obsah balenia:
LD-Agro LineGuide 1000 zariadenie / LD-Agro GeoStar GPS prijímač / ExtremeFIX držiak / 12 V napájací kábel / návod 
na použitie / LineGuide 1000 program / SD karta / možnosť stiahnutia programu LD-Agro MAP z webu ako darček

LD-Agro - LineGuide 800

Možnosti navádzania:

www.ldagro.com

GPS navádzacie systémy
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25,4 cm dotyková obrazovka

Meranie plochy, počítadlo hektárov, 
pokračovanie v práci, indikácia rýchlosti, počítad-
lo prekrytí a nedokrytí

0-20 cm* presnosť medzi riadkami, 
RMS: 95%

GPS, GLONASS, Galileo ready, nastavenie  
HDOP
EGNOS, WAAS, MSAS

2D/3D grafická obrazovka

Indikácia sekcií(MRC): postreky, hnojenie, sejba

Záznam a upozornenie na hranicu pozemku a 
prekážky

Ukladanie pracovných údajov v zariadení

Možnosť rozšírenia o automatické samočinné 
navádzanie, automatické ovládanie postrekovača

Možnosť výberu GPS prijímača

Upevnenie pomocou ExtremeFIX RAM

Možnosť prehľadu dát v PC

20 cm dotyková obrazovka s rozlíšením 
800x480 
Meranie plochy, počítadlo hektárov, 
pokračovanie v práci, indikácia rýchlosti, 
počítadlo prekrytí a nedokrytí
0-25 cm presnosť medzi riadkami, RMS: 95%
GPS, GLONASS, Galileo ready, nastavenie 
HDOP
EGNOS, WAAS, MSAS
2D/3D grafická obrazovka
Indikácia sekcií(MRC): postreky, hnojenie, sejba
Upozornenie na hranicu pozemku a prekážky
Ukladanie pracovných údajov v zariadení
Možnosť rozšírenia o automatické samočinné 
navádzanie, automatické ovládanie postrek-
ovača
Možnosť výberu GPS prijímača
Masívne upevnenie na prístrojovej doske
Možnosť prehľadu dát v PC

GPS navádzacie systémy

Výhody systému LineGuide 800:
Veľká, 20 cm uhlopriečka obrazovky je veľmi do-
bre viditeľná. Vďaka prijímaču GeoX4 je schopný 
prijímať aj bezplatný GLONASS signál z  Ruských 
družíc, bez potreby aktivácie. Popri bežných funk-
ciách navádzacieho systému máte k dispozícií všet-
ko, čo potrebujete: meranie plochy, ručné ovládanie 
sekcií, možnosť výberu navádzania „LED pásom“, 
alebo „šípkou a vzdialenosťou“, záznam prekážok, 
rôzne možnosti navádzania, upozornenie na 
prekážky a hranice poľa, počítanie hektárov, sumár 
obrobených, prekrytých a nedokrytých plôch.

Univerzálne rozšíriteľná LineGuide 
séria!
•	 Možnosť výberu LD-Agro GPS prijímača, voliteľné 

zvýšenie presnosti 
•	 Univerzálne samočinné navádzanie so systémom autopilotu
•	 Presná Ag BOX automatika na postrekovače na vypínanie sekcií 

Obsah balenia:
LD-Agro LineGuide 800 / LD-Agro GPS prijímač / stabilný držiak na prí-
strojovú dosku / 12V napájací kábel / návod na použitie / Program LineGui-
de 800 / SD karta / možnosť stiahnutia programu do PC z web stránky ako darček

Rozšíriteľná LineGuide séria!
•	 Prijímače AtlasLink a Geo20 sú 

schopné prijímať korekčný signál 
±4-5 cm kdekoľvek na svete. Presnosť 
sa dá zvyšovať aj postupne.

•	 Možnosť rozšírenia o univerzálne 
samočinné navádzanie na akýkoľvek 
stroj

•	 Možnosť spojenia s hydraulickým 
autopilotom

•	 Použitím presného Ag BOX ovládača 
sekcií môžete začať s efektívnym 
pestovaním plodín

Dostupné úspory prijímačom GeoStar:
•	 hnojenie bez prekrytí ~ o 7% menej hnojiva
•	 bez nedokrytí ~ 0,6% zvýšenie  

výnosu
•	 postrekovanie bez prekrytí  

~ o 7% menej postreku
•	 bez neošetrených,  

zaburenených plôch ~ 0,6%  
zvýšenie výnosu

•	 využitie PHM ~ 7% úspora



Automatické navádzanie, autopilotAutomatické navádzanie, autopilot

Práca bez prekrytí a nedokrytí

Úspora hnojiva, chémie a osiva

Rovnaká kvalita práce aj na konci  
12 hodinovej zmeny

Vykonanie operácií oveľa výhodnejšie

Viac práce za menej času

Nižšie náklady na stroje a PHM

Nezávislé na type a značke:
Systémy LD-Agro môžete namontovať na pracovné stroje akéhokoľvek výrobcu, nevadí, ak nie je Vaša flotila od 
jedného dodávateľa. Je dostupných 700 rôznych druhov montážnych sád. Môže sa jednať o traktor, kombajn, alebo 
samochodný postrekovač, máme k dispozícií unikátne riešenia pre takmer všetky stroje.

Voliteľná ± 2 cm alebo 0-20 cm presnosť:
Voľnosť pri výbere! Ak je presnosť 0-20 cm postačujúca, GPS prijímače LD-Agro 
Geo 10 a Geostar GPS sú ideálnym riešením. Ak chcete prijímať aj signál s pres-
nosťou ± 2 cm z družice, RTK služby, alebo vlastnej stanice, ponúkame prijímače 
GeoD20 a AtlasLink, ktoré sa dajú k zariadeniam zakúpiť aj postupne.

Kompletné montážne sady:
Pre všetky LD-Agro systémy sú dostupné montážne sady na stroje. V prípade sys-
tému Unidrive sa prenáša medzi strojmi ECU ovládacia jednotka, UniDrive mo-
torček a GPS prijímač, pričom v prípade hydraulického samočinného navádzania 
sa prenáša len ECU ovládacia jednotka a GPS prijímač v prípade, že je na oboch 
strojoch namontovaná montážna sada.

LD-Agro kompenzácia sklonu
Zabudovaný kompas, gyroskop a akcelerometer kompenzuje sklon stroja jedi-
nečným spôsobom (sklon, predklon, výkyvy, bočné výkyvy) a zvyšuje tak pres-
nosť.

LD-Agro uhlový senzor kolesa
K zvýšeniu presnosti je k systému UniDrive jedinečne objednateľný uhlový sen-
zor kolesa, ktorý na akomkoľvek teréne presne meria polohu riadeného kolesa.
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Pracujte od teraz oveľa efektívnejšie!

ü

ü

ü

ü

ü

ü

Výhody samočinného navádzania:
Samočinné navádzanie LD-Agro vyťaží maximum z každého traktora. Vďaka presnosti ±2cm je schopný vykúzliť naj-
lepšieho traktoristu na farme z kohokoľvek. Nezávisle na časti dňa, podmienkach viditeľnosti, režime navádzania, je 
práca vždy presná a efektívna 24 hodín denne.
Robí prácu traktoristu jednoduchšou a presnejšou, čo umožňuje obsluhe sústrediť sa na iné činnosti, alebo rozhod-
nutia. Použitím samočinného navádzania pri prvej operácií na poli zabezpečíte presné vykonávanie aj následných 
pracovných operácií na danom poli.
Použitím samočiného navádzania bude práca vykonaná presne aj v noci, alebo za zlej viditeľnosti. Systém nielenže 
zvyšuje efektivitu a znižuje únavu obsluhy a opotrebenie strojov, ale zabezpečuje aj presnosť ±2 cm ako na prvej, tak 
aj na poslednej stope hoci aj v prípade 12 hodinovej zmeny. 

UniDrive
•	 Univerzálne, montovateľné takmer na akýkoľvek stroj

•	 Jednoducho premontovateľné na iný stroj

•	 Montáž bez výmeny volantu

•	 Bezprešmyková verzia

•	 Vybaviteľné aj uhlovým senzorom kolesa

SteerReady Drive

•	 Pre stroje s predprípravou na automatické navádzanie

•	 Vo vačšine prípadov lacnejšie ako riešenie výrobcu stroja

•	 Vďaka rýchlej odozve je použiteľný aj vo svahovitom  
teréne a na práce pri ktorých je nebezpečenstvo  
bočného šmyku stroja

Hydraulics Drive

•	 Montáž hydraulického regulačného ventilu

•	 Viac ako 700 druhov špecifických montážnych sád

•	 Vďaka hydraulickému ovládaniu kolies sa jedná 
o najpresnejšie a najpriamejšie riešenie aj 
do ťažkého terénu

LD-Agro UniDrive, SteerReady Drive, Hydraulic Drive

www.ldagro.com



LD-Agro UniDrive
Montovaný na volant, 
takmer na akýkoľvek 
stroj, je jednoducho 
prenosný na iný stroj.

Ovládací ventil
Hydraulický ventil pri-
jíma presné pokyny 
vo forme elektric-
kých signálov od 
LD-Agro ECU jed-
notky, ktorú využí-
va riadenie trakto-
ra na držanie stopy.

LD-Agro GeoD10/GeoStar  
GPS prijímač
•	 0-20 cm presnosť
•	 jednofázový L1 GPS prijímač
•	 EGNOS LD-Agro GeoD20/AtlasLink  

GPS prijímač
•	 dosiahnuteľná presnosť ± 2cm
•	 dvojfázový L1/L2 GPS prijímač
•	 EGNOS, GLONASS, RTK

LD-Agro DualSIM GSM modem
V závislosti na konkrétnej krajine a operátorovi sa 
môže kvalita pokrytia signálu poskytovateľa líšiť. 
Pri prijímaní NTRIP GPS signálu cez GSM sieť hrá 
pokrytie kľúčovú rolu na dosiahnutie požado-
vanej presnosti. Preto môže byť v niektorých 
krajinách výhodné použiť DualSIM modem s 2 
SIM kartami od 2 rôznych operátorov.

LD-Agro nohový spínač
LD-Agro nohový spínač uľahčuje prácu obsluhy. 
Jeho použitím totiž nemusí ručne zapínať na-
vádzanie na úvratiach, ale môže tak spraviť nohou 
cez tento spínač.

LD-Agro GSM modem
Medzi poskytovateľom signálu RTK a  stro-
jom je potrebné vytvoriť spojenie. Toto 
spojenie sa realizuje pomocou GSM siete 
a korekčný signál sa prijíma v sekundových 
intervaloch. V každom prijímači je potreb-

né mať GSM SIM kartu s dátovým prenosom.

Leica RTK stanice
•	 pre akýkoľvek počet strojov
•	  Sieťový NTRIP režim, presnosť 4-5 cm až v okruhu 30 - 40 km
•	  nie je potrebné vynášať vysielač na pole, je možné ho mať umiestnený na farme
•	 RTK signál je prenášaný pomocou GSM siete do traktoru
•	 dosiahnuteľná ± 2 cm presnosť
•	  ideálne na sejbu, medziriadkovú kultiváciu

LD-Agro senzor kolesa
Senzor kolesa LD-Agro meria 
presne uhol natočenia kolesa na 
akomkoľvek teréne. Namerané 
údaje posiela ďalej na spracova-
nie do centrálnej jednotky ECU.
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Systémy a montáž Ld-Agro

LD-Agro LineGuide 800/1000
•	 20 / 25 cm dotyková obrazovka
•	 dostupná presnosť až ± 2cm
•	 Rozšíriteľné podľa vlastného uváženia

LD-Agro RTK Float technológia – bez prerušenia signálu!
Počas prijímania korekčného signálu, napríklad pomocou terestriálnej RTK siete, alebo z  vlastného vysielača 
môže dôjsť k výpadkom signálu. Dôvodom môže byť neúplné pokrytie v danej lokalite. Vo väčšine prípadov 
sa signál obnoví po pol až jednej minúte, akonáhle sa stroj 
dostane opäť na územie s dobrým pokrytím signálu. Techno-
lógia LD-Agro Float znamená, že pri strate RTK signálu sa sys-
tém prepne do režimu RTK Float a obsluha môže pokračovať 
v práci počas ďaľších 2-3 minút s takmer rovnakou presnos-
ťou. Akonáhle sa korekčný signál obnoví, systém sa prepne 
späť na RTK režim.

LD-Agro ECU centrálna jednotka
Zabezpečuje presné spracovanie signálu GPS. Zabudovaný 
kompas, gyroskop a  akcelerometer zabezpečujú jedinečným 
spôsobom korekciu náklonov spolu s  deväťosý-
mi inerciálnymi senzormi. Programovanie 
a údržba jednotky ECU je možná aj cez WiFi. 
Jednoduchú inštaláciu a používanie umož-
ňuje automatické nastavenie a kalibrácia.



Precízne pestovanie plodín pre každéhoOpčné príslušenstvo

Cúvacia kamera 
Na sledovanie mŕtveho 
uhlu za strojom, na pre-
dídenie nehodám. Nie-
ktoré modely LD-Agro 
obrazoviek sú pripojiteľ-
né až k  dvom kamerám. 
Napríklad je možné sle-
dovať pracovný stroj a stroj 
v jeho okolí.

LD-Agro nohový spínač
Nohový spínač, ktorý sa dá 
objednať k automatické-
mu navádzaniu a uľah-
čuje prácu obsluhe. Pri 
úvratiach totiž nemusí 
obsluha siahať na mo-
nitor, ale systém aktivuje 
pomocou tohto spínača.

LD-Agro UniDrive Transfer Kit
Jednoduché premiestnenie do iného stroja. 
Elektromotor systému UniDrive je jednodu-
cho premontovateľný do 
iného stroja a pevné čas-
ti ako držiaky a káble 
sa nanovo upevnia 
v novom stroji.

LD-Agro clona
Zabezpečuje dokonalú 
viditeľnosť obrazovky 
navigácie LD-Agro aj za 
silného slnečného svet-
la. Tieni zboku aj zvrchu, 
je dostupný v 7“ a 8“ verziách.

Vákuový RAM držiak pre MG 
Navigator V2 a LineGuide
Zabezpečuje stabilné pripevnenie 
navigácie na sklo stroja. Vďaka 
dvom kĺbom je nastaviteľný vo 
všetkých smeroch pre čo naj-
lepšiu viditeľnosť.
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LD-Agro GeoX4 
Typ prijímača: L1, jednofrekvenčný 
Príjem signálov: GPS, GLONASS 
Korekcia: EGNOS
Počet kanálov: 32
Frekvencia: 4Hz
Medziriadková presnosť: 0-25 cm
Presnosť návratu: 0-2 m

LD-Agro GeoD10
Typ prijímača: L1, jednofrekvenčný 
Príjem signálov: GPS
Korekcia: EGNOS, e-Dif
Počet kanálov: 12 GPS + 3 SBAS
Frekvencia: 10Hz, opčne až 20 Hz
Medziriadková presnosť: 0-20 cm
Presnosť návratu: 0-2 m

LD-Agro GeoStar
Typ prijímača: L1, jednofrekvenčný 
Príjem signálov: GPS, GLONASS 
Korekcia: EGNOS, GLIDE
Počet kanálov: 12 GPS, GLONASS + 2 SBAS
Frekvencia: 10 Hz
Medziriadková presnosť: 0-20 cm
Presnosť návratu: 60 cm

LD-Agro GeoD20
Typ prijímača: L1, L2 RTK, L-Band 
Príjem signálov: GPS, GLONASS, Galileo 
Korekcia: EGNOS, Omnistar, RTK
Počet kanálov: 114 (GPS, GLONASS, 
3 SBAS, 1 L-Band)
Frekvencia: 10Hz, opčne 20 Hz
Medziriadková a návratová presnosť: 0-15 cm/ 0-60 cm 
GPS, GLONASS, EGNOS
±5cm Omnistar XP/HP
±2cm RTK, NTRIP

LD-Agro AtlasLink
Typ prijímača: L1, L2 RTK, L-Band 
Príjem signálov: GPS, GLONASS 
Korekcia: EGNOS, AtlasTM, RTK
Počet kanálov: 372
Frekvencia: 10Hz, opčne 20 Hz
Medziriadková a návratová presnosť: 0-15 cm/ 0-60 cm 
GPS, GLONASS, EGNOS
±4cm AtlasTM

±2 cm RTK, NTRIP

Presnosť signálu: ●●●○○○
Stabilita signálu: ●●●○○○

Presnosť signálu: ●●●●○○
Stabilita signálu: ●●●●○○

Presnosť signálu: ●●●●○○
Stabilita signálu: ●●●●●○

Presnosť signálu: ●●●●●●
Stabilita signálu: ●●●●●●

Presnosť signálu: ●●●●●●
Stabilita signálu: ●●●●●●

LD-Agro MSC - virtuálne ovládanie sekcií
Virtuálne ovládanie sekcií je jednou zo základných funkcií navigácií série LineGuide a Mg Navigator V2 a zabezpe-
čuje zvýšenie presnosti aplikácie chémie. Sekcie, ktorých počet a šírka sú nastaviteľné, sa zobrazia na obrazovke 
GPS navádzania. Obsluha nemusí robiť nič iné, ako sledovať tieto virtuálne sekcie na obrazovke. Keď sa jednotlivé 
sekcie stroja začnú prekrývať s oblasťou, ktorá bola už raz spracovaná, zariadenie to detekuje pomocou GPS a zobra-

zí kedy presne má obsluha otvoriť, alebo zatvoriť 
jednotlivé sekcie. Vďaka tomuto jednoduchému 
riešeniu (ak je pracovný stroj ovládateľný z kabíny) 
je možné ovládanie sekcií na akomkoľvek pracov-
nom stroji bez investície, minimalizujúc tým časté 
prekrytia. Táto funkcia je nesmierne užitočná pri 
postrekovaní, hnojení, alebo sejbe.

LD-Agro MRC – manuálne variabilné dávkovanie
Systém LD-Agro MRC je dostupný vo všetkých zariadeniach LineGuide bez potreby ďaľšieho zariadenia, je potrebné 
ho len aktivovať.

Fungovanie systému
Fungovanie systému je veľmi jednoduché. Plán hnojenia, ktorý väčšina farmárov má čiastočne k dispozícií je do-
stupný na základe analýz pôdy. Takmer všetky takéto plány dostupné z laboratórií vo formátoch IsoXML, alebo SHP 
sa dajú importovať do bezplatného programu LD-Agro Map, ktorý tieto dáta prevedie do formátu vyhovujúcemu 
navádzaniam LD-Agro. Po importe tohto súboru do navádzacieho systému môžete začať s variabilným hnojením. 

Na obrazovke navigácie sa s presnosťou na meter zobrazí požadované množstvo hnojiva, ktoré sa má rozhodiť na 
danú časť pozemku. Obsluha vidí tento údaj na obrazovke navigácie s predstihom a môže tak nastaviť požadovanú 
dávku hnojiva na počítači pracovného stroja.

Vytvorenie plánu hnojenia bez laboratórnych analýz
Na vytvorenie plánu hnojenia stačí dobrý agronóm, ktorý 
pozná miestne podmienky (územia so slabou úrodou, pies-
čité, alebo kohézne pozemky, vodný režim, svahovitosť). 
Ako podklad môžu poslúžiť aj už existujúce výsledky pôd-
nych analýz, alebo výnosových máp, ale pôdny rozbor si 
môže urobiť aj sám pomocou mobilných riešení. Pomocou 
týchto dát a jednoducho ovládateľných programov si agro-
nóm môže sám jednoducho vytvoriť miestny plán variabil-
ného hnojenia. Týmto spôsobom sa značne zvýši efektivita 
rovnakého množstva hnojiva, a to použitím jednoduchých 
a dostupných nástrojov, pričom môže toto opatrenie viesť 
k značnému zvýšeniu výnosov.

LD-Agro ASC a LD-Agro ARC 
Automatické ovládanie sekcií a automatické ovládanie dávky prichádza už 
v roku 2016! Momentálne je produkt vo vývoji a testovaní. Jedná sa o ovlá-
dací počítač integrovaný do navigácie, pričom je systém schopný medzi 
inými automaticky ovládať sekcie, zobrazovať sekcie na obrazovke, vypí-
nať/zapínať jednotlivé ventily, zobrazovať dávku v l/ha a meniť dávku v l/
ha.



Porovnanie navádzacích GPS systémovGPS prijímače, korekčné signály, poskytovatelia

Chcete sa rozhodnúť správne? 
Preverte si možnosti z overených zdrojov!

Presnosť medzi riadkami a presnosť návratu
Presnosť medzi riadkami znamená s akou presnosťou dokáže navádzací systém naviesť obsluhu na daľšiu stopu 
a presnosť návratu znamená s akou presnosťou dokáže systém obsluhu opakovane naviesť spať na tú istú stopu o 2 
hodiny, alebo o rok neskôr. Presnosť nezáleží len na prijímanom korekčnom sognále, ale aj na type GPS prijímača 
a navádzacieho systému.

„LD-Agro – záruka spoľahlivého GPS signálu!”

Presnosť medzi riadkami a 
presnosť návratu

GPS, GLONASS
Americký a  ruský satelitný systém, ich využívanie je bezplatné. Každý LD-Agro 
GPS prijímač prijíma signály GPS a niektoré aj signál GLONASS, ktorého výhodou 
je, že z viacerých družíc je poloha určená presnejšie.

EGNOS
Bezplatný DGPS korekčný signál dostupný nad Európou. Na jeho príjem je 
potrebný L1 frekvenčný GPS prijímač, ktorý neustále prijíma korekčné signály 
z družice. Všetky LD-Agro GPS prijímače sú schopné prijímať a spracovávať tieto 
korekčné signály.

Omnistar XP/HP, AtlasLink
DGPS korekčný signál. Na jeho príjem je potrebný dvojfrekvenčný GPS prijímač. 
Doporučuje sa aj na postrekovanie, hnojenie, siatie a iné operácie. Jeho použi-
tie sa doporučuje v krajinách, kde nie je dostupný miestny RTK signál, alebo na 
polia mimo pokrytia, prípadne veľké farmy, kde by bolo potrebných viac staníc 
RTK na pokrytie.

NTRIP poskytovateľ / RTK
Poskytovanie korekčného signálu v  reálnom čase, na príjem je potrebný 
dvoj-frekvenčný GPS prijímač. Príjem predplateného korekčného signálu sa rea-
lizuje od poskytovateľa NTRIP cez GSM sieť. Je to optimálne riešenie pre pokrytie 
2-3 strojov.  

Vlastná RTK stanica
Najlepšie riešenie pre pokrytie viacerých strojov, alebo strojov susedného pod-
niku korekčným signálom RTK s presnosťou ± 2 cm. Príjem signálu môže byť cez 
rádiové frekvencie, alebo cez GSM sieť.
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Dostupné funkcie / zariadenia

Mg Navigator V1 Mg Navigator V2 LineGuide 800 LineGuide 1000

Presnosť medzi riadkami 0-30cm / 67% 0-25cm / 95% 0-25cm / 95% 0-20cm / 95%

Frekvencia príjmu signálu GPS 1Hz 4Hz 4Hz 5Hz

Veľkosť obrazovky 7" ~ 18cm 7" ~ 18cm 8" ~ 20cm 10" ~ 24,5cm

Dotyková obrazovka x x x x

GPS x x x x

EGNOS x x x x

GLONASS x x x x

Možnosť výberu GPS prijímača za príplatok - x x x

Navádzanie x x x x

Meranie plochy, počítadlo hektárov x x x x

Meranie zostávajúcej plochy - - x x

Meranie prekrytí a nedokrytí - - x x

Uloženie práce x x x x

Import IsoXML dát - - x x

Export dát (KML, Shp) na SD kartu x x x x

2D/3D zobrazenie x x x x

Program LD-Agro MAP x x x x

MSC - Virtuálne vypínanie sekcií - x x x

MRC – variabilné dávkovanie - - o o

ASC – automatické ovládanie sekcií - - o o

ARC – automatické ovládanie sekcií - - o o

Cúvacia kamera - o (2pc) o (1pc) o (1pc)

Samočinné navádzanie Autopilot
LD-Agro UniDrive automatické navádzanie - - o o

LD-Agro SteerReady Drive autopilot - - o o

LD-Agro Hydraulik Drive autopilot - - o o

GPS prijímače a služby pre samočiné navádzanie
LD-Agro GeoD10 GPS prijímač - - o** o**

LD-Agro GeoStar GPS prijímač - o o x

LD-Agro AtlasLink GPS prijímač - - o o

LD-Agro GeoD20 GPS prijímač - - o o

Leica RTK lokálna stanica - - o o

Omnistar XP/HP korekcia - - o* o*

AtlasLink korekcia - - o* o*

RTK korekcia - - o* o*

LD-Agro GSM modem pre RTK - - o o

LD-Agro DualSIM modem pre RTK - - o o

x = základ     - = nedostupné     o = opcia     * = s výmenou GPS prijímača     ** =  so samočinným navádzaním



Informácie o fabrike
LD-Agro Technologies Ltd sa zaoberá vývojom a výrobou elektronických prístrojov do poľnohospodár-
stva. LD-Agro je chránená, registrovaná značka, ktorá znamená spoľahlivosť a kvalitu ! GPS zariadenia 
pod názvom LD-Agro sú vyrábané od roku 2010, ktorých predaj sa uskutočňuje hlavne v Európe s cent-
rálou v Maďarsku. 

Naše jedinečné GPS zariadenia sú rozdelené do troch hlavných kategórií. GPS zariadenia na meranie 
plôch, GPS zariadenia na manuálne navádzanie a GPS automatické samočinné navádzacie zariadenia 
vrátane potrebného príslušenstva a služieb.

Jedinečné výrobky dodávané pod názvom LD-Agro nielenže znamenajú vysokú úroveň kvality produk-
tov, ale vďaka ich výrobe v Maďarsku je aj ich prípadný servis a podpora na veľmi vysokej úrovni.

Portfólio našich výrobkov sme zostavili tak, aby bolo využiteľné, moderné a efektívne ako pre farmára 
s desiatkami hektárov, tak aj pre spoločnosti s tisíckami hektárov. 

Zavádzanie nových technológií spôsobuje v krátkom čase nielen zvýšenie úrovne prvovýroby, ale aj 
zlepšenie hospodárskych výsledkov, keďže sú minimalizované zbytočné aplikácie látok, zlepší sa orga-
nizácia práce a hospodárske rozhodnutia sa dajú prijímať na základe systematických odborných infor-
mácií.
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* Presnosť GPS zariadení závisí okrem iných aj od počtu satelitov, ktoré má systém k dispozícií, či prijíma korekčný signál, či je v blízkosti tienia-
ci/rušivý objekt. Za prenosť uvádzanú pre jednotlivé zariadenia nezodpovedáme. Dostupnosť DGPS korekčných signálov a počet dostupných 
družíc a ich presnosť sú závislé na okolnostiach, ktoré nedokážeme ovplyvniť. 

 LD-Agro neberie zodpovednosť za tlačové a administratívne chyby v tomto katalógu. Fyzicky sa môžu parametre výrobkov, ako veľkosť, tvar, 
farba, atď. líšiť od tých, ktoré sú uvedené v katalógu.

Váš obchodný partner:


