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Мережа CASE IH RTK+ в Україні – абсолютна точність та
надійність в точному землеробстві.

Сільськогосподарський сектор пройшов низку еволюційних етапів - від механізації, зеленої

революції до точного землеробства. Нинішньою революцією в аграрному секторі є

цифрове землеробство, в якому інформація про погоду, ґрунтові умови та стан врожаю

поєднується з мережевими технологіями, які дозволяють фермерам підвищувати свою

продуктивність. CNH Industrial пропонує сигнал корекції RTK (Real Time Kinematic) з

повторюваною точністю до 1,5 см в будь-яких умовах, незалежно від віддаленості поля.

На всіх охоплених територіях RTK корекція готова підтримувати польові роботи та

відповідає високим вимогам агро-виробників.

Використання технології GNSS відкриває нові бізнес-моделі та можливості у

сільськогосподарському секторі, забезпечуючи фермерам високий рівень знань про свої

виконані роботи, стан рослин та тваринництва, роблячи цей сектор більш ефективним,

економічно конкурентоспроможним та екологічним.



Крім усього іншого, фермери можуть отримати перевагу від ефективного використання

насіння, добрив та засобів захисту рослин використовуючи лінії автоматичного водіння з

мінімальним перекриттям, тим самим максимізуючи потенціал врожаю. Щоб

запропонувати якісну послугу, команда фахівців здійснює цілодобовий 365-денний

моніторинг за лаштунками.

Координати RTK базових станцій Case IH вирахувані та

відкалібровані відносно європейської мережі EUREF

Permanent Network (EPN).

Дані з базових станцій RTK в форматі RINEX (Receiver

Independent Exchange Format) регулярно порівнюються з

геодезичною системою ETRF(European Terrestrial Reference

Frame). Сертифікація виконується та підтверджується щороку

Geo++ GmbH.



Використання стандартних форматів та протоколів робить рішення Case IH RTK+

сумісним з більшістю існуючого обладнання на сьогоднішньому ринку, відкриваючи сигнал

RTK для великої групи клієнтів. Він доступний за передплатою у офіційного дилера Case

IH в Україні.

***

Case IH – це вибір професіоналів, це бренд, який вже понад 175 років використовує набутий
досвід в сільськогосподарській промисловості. Величезний асортимент тракторів,
комбайнів та прес-підбирачів і всесвітня мережа професійних дилерів гарантують
споживачам неперевершений рівень обслуговування та продуктивність, яка відповідає
вимогам ХХІ століття. Більш детальну інформацію щодо товарів та послуг компанії Case
IH можна знайти на сайті www.caseih.com.

Case IH є брендом компанії CNH Industrial N.V, світового лідера товарів промислового
призначення, який зареєстровано на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE: CNHI) та
італійській електронній фондовій біржі Borsa Italiana (MI: CNHI). Більш детальну інформацію
про компанію CNH Industrial можна знайти на сайті www.cnhindustrial.com.

За більш детальною інформацією, будь ласка, звертайтесь до:
Інна Сабол
Менеджер з маркетингових комунікацій Case IH Україна, Молдова
Тел.: +38 050 382 31 41
Електронна пошта: inna.sabol@caseih.com


