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RAVEN SERVİS
Raven olarak müşteri deneyiminin en iyisine inanıyoruz. Deneyimli servis
ekibimiz size yardımcı olmaya hazırdır ve uzaktan destek verme kabiliyetine
sahiptir. Servis gerektiğinde dahi işinize devam etmenizi sağlıyoruz.
DÜNYAYI BESLEME
Raven, Dünya çapında tarla bilgisayarlarından, dümenleme ve yönlendirme
sistemlerine, veri yönetimine, püskürtücü ve ekici kontrollerine kadar etkili
ve gelişmiş tarım sistemleri sunmaktadır. Bu sayede işletme maliyetlerini
düşürüyor ve mahsul verimini artırıyoruz.
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›› TARLA BİLGİSAYARLARI

VIPER® 4+
Hassas Tarım
Uygulamalarının
Merkezi
Viper 4+ tarla bilgisayarı, Raven'in tüm ürün serisiyle
uyumludur, kaydırma özellikleri ve yatay veya dikey
yönlendirme dahil olmak üzere sezgisel, tablet tarzı bir
arayüze sahip sağlam bir dokunmatik ekran sunar.

ÖZELLİKLER & AVANTA JL AR
▪▪ ISOBUS aracılığı ile eş zamanlı 5 farklı
Viper 4+'nız kullanıcı ve makineye göre özelleştirilebilir.
Her marka makine ve ekipman ile uyum içinde çalışır.
Kolay iş kurulumu, daha az dokunuş, daha fazla verimlilik
ve kolay verimli veri yönetimi yetenekleri sağlar.
RAVEN İŞLETİM YA ZILIMI ( ROS )
Raven İşletim Yazılımı (ROS), operatörlere uygulamanıza
ve diğer kullanıcı tercihlerine göre ekran yerleşimlerini
özelleştirme olanağı verir. Çiftçi, çiftlik ve tarla dosya
şablonları, ihtiyaç duyduğunuz verileri yapılandırılmış ve
anlamlı bir şekilde elde etmenize yardımcı olur. Makine
ve ürün profilleri daha da fazla özelleştirme sağlayarak
Viper 4+'ı her benzersiz işlem ve kullanıcı için mükemmel
bir tarla bilgisayarı haline getirir.

ekipman yönetimi

▪▪ Yatay ve dikey ekran konumlandırma
▪▪ 4 kamera girişi
▪▪ ISOBUS uyumlu
▪▪ Görev denetleyicisi özelliklerine sahip ISOBUS
Evrensel Terminali

▪▪ Çoklu ürün değişken oranlı uygulama desteği
▪▪ Watchdog® meteoroloji istasyonu uyumlu
▪▪ Veri yönetimi için raporlama
▪▪ Her görev için geniş dahili bellek ve güçlü
işlemci

SLINGSHOT ® UYUMLU
Raven İşletim Yazılımı (ROS) ve yüksek hızlı bir işlemci tarafından desteklenen Viper 4+,
olağanüstü veri yönetimi işlevselliği, saha bilgisayarı yazılımınızı kablosuz olarak güncellemek
ve AgSync senkronizasyonu ile verimliliği artırmak için Slingshot'ın gücünden yararlanır.
Tarım operasyonlarınızın tam kontrolü için güçlü senkronizasyon araçlarına sahip olursunuz.
Slingshot ile ihtiyacınız olan verileri almak, düzenlemek ve anlamlı bilgilere dönüştürmek
artık daha hızlı ve daha kolay. Raven'in uzman ekibinden canlı uzaktan desteğe her zaman
erişebilirsiniz.
Viper 4+ ile ilgili eksiksiz ürün bilgisi için ravenprecision.com/viper4 adresini ziyaret edin.

››
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››

TARLA BİLGİSAYARLARI

CR12™
CRx tarla bilgisayarı
ailesinin Premium
üyesi CR12
CR12 benzersiz, kapsamlı bir saha ve operasyon planlama
özelliği sunarak, kullanıcının tarla sınırını, A-B hatlarını
ve referans hatlarını kolayca oluşturmasına olanak tanır.
Kullanıcı, ilaçlama ve gübreleme yolları, yeşitiştirme
bölgeleri ve farklı çalışma genişliklerine sahip yollar
dahil olmak üzere tüm tarlayı en verimli ve basit şekilde
optimize edebilir.

FONKSİYONELLİK
▪▪ Basit, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü

Bu güçlü işletim sistemi, kolay iş kurulumu, daha az
dokunuş ve daha fazla verimlilik sunarak kullanıcıyı
olağanüstü veri yönetimi yetenekleriyle güçlendirir. Basit

▪▪ ISOBUS Evrensel Terminal
▪▪ Harita bazlı navigasyon

bir widget konsepti, kolayca erişilebilen ayarlar ve ISOBUS

▪▪ Operasyonel planlama

Evrensel Terminal ve Görev Denetleyici özellikleri, bu güçlü

▪▪ Sınır & klavuz hat opsiyonları

birimi uygun fiyatlı bir tak ve çalıştır sistem haline getirir.
CR12, Slingshot® dosya aktarımı ve uzaktan destek, RS1
alıcı, bom seviyelendirme, Raven ürün kontrolü ve daha
fazlasıyla uyumludur.

▪▪ IP65 (Toz ve damlamaya
dayanıklı)
▪▪ 4-35 VDC Giriş - Ters
Akım Korumalı

▪▪ 5 makineye kadar eş zamanlı yönetim imkanı
▪▪ Slingshot® dosya transferi ve uzaktan destek
▪▪ Slingshot® Kablosuz yazılım güncellemesi

ÖZELLİKLER
▪▪ 12.1” Kapasitif
dokunmatik ekran

▪▪ Özelleştirilebilir veri yapısı

▪▪ Dahili test sistemi

▪▪ Kolay yedekleme ve sistem kurtarma

▪▪ 30 GB dahili hafıza

▪▪ Düz A-B, A+, Pivot, Kontur, Son geçiş klavuzu

▪▪ RAM bağlantılı

▪▪ ISOBUS Evrensel Terminal ve Görev

▪▪ CE sertifikalı

Denetleyicisi

››

RAVENPRECISION.COM

DÖRT FARKLI ANA EKRAN
▪▪ Navigasyon bazlı başlangıç ekranı
▪▪ Kullanıcı dostu ayar sayfası
▪▪ Her kullanıcı ve işlem için
kişiselleştirilebilir özelliğe sahip
kılavuz ekranı
▪▪ Entegre Görev Deneletleyicli ISOBUS
Evrensel Terminal ekranı
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›› TARLA BİLGİSAYARLARI

CR7™

CR7; kompakt
ve güçlü tarla
bilgisayarı

FONKSİYONELLİK
CR7™, özelleştirilebilir iş düzenine sahip 7” boyutlu
hafif bir tarla bilgisayarıdır. ISO Evrensel Terminali ve

▪▪ Basit, özelleştirilebilir kullanıcı arayüzü
▪▪ ISO Evrensel Terminal

Görev Denetleyici özelliklerine sahip basit bir pencere

▪▪ Harita bazlı navigasyon

yönetimi, bu kompakt üniteyi uygun fiyatlı, ölçeklenebilir

▪▪ Operasyonel planlama

bir tak ve çalıştır sistem haline getirir. CR7™, Slingshot®
dosya aktarımı ve uzaktan destek, RS1 ve SC1 otomatik
direksiyon sistemleri, AccuBoom™, Raven seri konsolları
ve daha fazlasıyla uyumludur.

▪▪ Entegre ışık barı
▪▪ IP65 (Toz ve damlaya
dayanıklı)
▪▪ 7-16 VDC Giriş - 850mA

▪▪ Özelleştirilebilir veri yapısı
▪▪ 2 makineye kadar eş zamanlı yönetim imkanı
▪▪ Slingshot® dosya transferi ve uzaktan destek

ÖZELLİKLER
▪▪ 7” Kapasitif dokunmatik
ekran

▪▪ Sınır & klavuz hat opsiyonları

▪▪ G190 x Y140 x D76 mm
▪▪ Ağırlık: 635 gram
▪▪ RAM bağlantılı
▪▪ CE ve E-mark sertifikalı

▪▪ Slingshot® Kablosuz yazılım güncellemesi
▪▪ Kolay yedekleme/sistem kurtarma
▪▪ Düz A-B, A+, Pivot, Kontur, Son geçiş klavuzu
▪▪ ISOBUS Evrensel Terminal ve Görev
Denetleyicisi

››
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DÖRT FARKLI ANA EKRAN
▪▪ Navigasyon bazlı başlangıç ekranı
▪▪ Kullanıcı dostu ayar sayfası
▪▪ Her kullanıcı ve işlem için
kişiselleştirilebilir özelliğe sahip kılavuz
ekranı
▪▪ Entegre Görev Deneletleyicli ISOBUS
Evrensel Terminal ekranı
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›› TARLA BİLGİSAYARLARI

TARLA BİLGİSAYAR
ÖZELLİKLERİ
VIPER® 4+

CR12™

CR7™

12.1 inç (30.5 cm)

12.1 inç (30.5 cm)

7 inç (17.8 cm)

1024 x 768

1024 x 768

480 x 800

EKRAN ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu
Çözünürlük
Oran
Parlaklık
Dahili Hafıza Kapasitesi
Çalışma Sıcaklığı
Çalışma Aralığı

4:3

4:3

16:9

1200 CD/M2

1200 CD/M2

850 CD/M2

30 GB

30 GB

8 GB

-20°C to +70°C

-20°C to +70°C

-20°C to +70°C

4-35 V

4-35 V

7-16 V

IP seviyesi

IP65

IP65

IP65

Ekran Yönü

Özelleştirilebilir

Yatay

Yatay

4

4

4

4

Wi-Fi özelliği
Kamera girişi
YA ZILIM ÖZELLİKLERİ
Dil Desteği
Sokak haritaları
Klavuz Deseni
Tekli ve çoklu oransal uygulama
Slingshot®
ISO Evrensel Terminal
ISO Görev kontrolörü
Ofiste iş planlama
İş senkronizasyonu, anlık iş paylaşımı
Tarla ve iş planlama
VTD™ Anlık veri paylaşımı
Ekipman Dümenleme (GPS&Kamera)

İşlem Kaydı
GRID Izgara Modülü (Meyve Bahçesi)
Kesintisiz geri gidebilme
Otomatik Dönüş

Standart Özellik

Yakında

Kilitli/Üyelik Gerektirmektedir

Tam bir karşılaştırma yapmak ve uyumluluk kontrol etmek için ravenprecision.com/compare adresini ziyaret edin.

4

BAĞLANIN, YÖNETİN, KONTROL EDİN
VE HER UYGULAMANIZI KOLAYLIKLA
İYİLEŞTİRİN
TRAKTÖR

EKİPMAN

CR12 / CR7

ISOBUS

SC1 + GPS

IBBC/ IBIC KONEKTÖRÜYLE BAĞLAYIN

SC1 + GPS veya RS1

VSN

ISOBUS

EKİPMAN HİDROLİK VALFİ

STEERBUS

EKSİKSİZ SİSTEM KONTROLÜ
MEKANİK
SÜRÜCÜ

STEER-READY
VALFİ
HİDROLİK
VALFİ

RAVEN, ihtiyaçlarınıza uygun çok işlevli
tarla bilgisayarları seçeneği sunar. Tarla
bilgisayarları hemen hemen her çiftçilik
işlevini kolaylıkla yönetmenizi, kontrol
etmenizi ve iyileştirmenizi sağlar. Değişken
oranlı uygulamalar, otomatik direksiyon,
otomatik bom yüksekliği ve bölüm
kontrolleri, GPS kılavuzlu açma-kapama
ekici kontrolleri, kayıt tutma, haritalama
ve kablosuz iletişim ile daha fazlasını elde
edin.

››

RAVENPRECISION.COM
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›› ISOBUS

ISOBUS
ISOBUS ile
Tak Çalıştır
ISOBUS, tarımsal ekipman üreticileri için her markadan
bilgisayar, traktör ve ekipmanın sorunsuz bir şekilde

iletişim kurmasını sağlayan standart bir iletişim protokolüdür. Raven'in tarla bilgisayarları tamamen ISOBUS

uyumludur ve standart UT (Evrensel Terminal) kilidi açıktır.

Standart ISOBUS IBBC konektörüyle donatılmış her ISO-

BUS ekipmanı, ISO ekranımıza takılabilir ve ekranımızda
aynı kullanıcı arayüzünü (UI) ve iş akışını elde edebilir.

ISOBUS ALT YAPISI
Bir traktöre Raven kurulumu yapıldığında, aynı kurulum
o makineye ISOBUS yeteneklerini de getirir!

ISOBUS, işinize ilk günden itibaren değer katar; örneğin
tek ekranda oransal tohum, gübre ve ilaç kontrolü operasyonel verimliliğinizi artırır. Raven'in tarla bilgisayarları,
ekranlarımızda ISOBUS ile 5 adede kadar makineyi kontrol
eder.
Bugün otomatik yönlendirme yerine sadece ekipmanlarınızı kontrol etmek için bir ISOBUS ekranına mı ihtiyacınız var?
Ürünlerimiz tamamen ihtiyacınıza yönelik şekillendirilebilir
ve her zaman sürümü yükseltilebilir. Bugün ISOBUS uyumlu ekranımız ve bir GPS alıcısı ile başlayın, önümüzdeki sezon dümenleme veya bölüm konrollü ilaçlama makinesi
veya gübre serpiciye geçin.

BÖLÜNMÜŞ EKRAN
Raven'ın CRx çiftçi odaklı yazılımı, yüksek düzeyde
esneklik sağlar. Ekran tamamen düzenlenebilir, bu da
kullanıcının çok çeşitli uygulamalar için en uygun düzeni
kurmasını sağlar. Kişiselleştirilebilir ekran tamamen ISOBUS özelliğine sahiptir ve 254 makine bölümünü ve/veya
uygulama oranını kontrol edebilir. Etkileşimli ISOBUS
widget'ı, ISOBUS ekipmanlarının tam kontrolünü sağlar.
Desteklenen ISOBUS AUX-N işlevselliğinin yanı sıra, CRx
yazılımı ve herhangi bir ISOBUS joystick ile ekipman
kontrolü de mümkündür. Raven'ın ekipman kontrolü için
özel widget'larına paralel olarak, kullanıcı ISOBUS ekipman ekranında gezinebilir.

››

RAVENPRECISION.COM
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›› SLINGSHOT

SLINGSHOT®
Verimli Çalışma için Tasarlandı
Slingshot, tarla uygulamalarını çevrim içi planlama,
yürütme ve kaydetmeyi optimize eden bir hizmet
paketidir.
Slingshot, RTK düzeltme sinyallerine, çevrimiçi hizmetlere,
gelişmiş veri yönetimi yeteneklerine ve hassas tarım
ekipmanlarına rakipsiz bağlantı, tarla içi destek ve hizmet

#builtforgotime

ravenslingshot.com

sunar.

İş Oluşturucu

İş Senkronu

Analitik

Evinizde işleri ayarlayın ve tarla bilgi-

Aynı tarlada çalışan traktör ve

Filo verimliliği ve anlık makine takibi

sayarınıza gönderin.

▪▪ Bir işlemin neredeyse tüm parametrelerini önceden ayarlayın

▪▪ Maliyetli yanlış uygulama riskini
azaltın

▪▪ Hatalardan ve yanlış iletişimden
kaçının

▪▪ Operatörün doğru tarlaya gitmesini sağlayın

▪▪ Ürünleri, oranları, saha konumlarını
ve giriş noktalarını, RX haritalarını
dahil edin

▪▪ Viper® 4/Viper® 4+, CR7™ ve

CR12™ için ROS ve CRx yazılım
platformlarıyla uyumlu

makineler arasında iş bölümü yapın
ve senktronize çalışın

▪▪ Her şeyi senkronize tutar
▪▪ Çalışma alanınızı anlık olarak tüm
makinelerinizle paylaşın

▪▪ İnternet bağlantısında bir kesinti
olması durumunda kesintiye
dayanıklı veri bağlantısı

▪▪ İnternet bağlantısı geldiğinde,
işinizi kolayca senkronize edin

▪▪ İş durumu widget'ında tarlanızda
şu anda hangi makinenin

çalıştığını ve daha önce hangi
makinenin çalışmış olduğunu
takip edebilirsiniz

için araç paketi

SİSTEM OL AYL ARI
▪▪ Konum ve zaman damgalı

sistem olaylarıyla ilgili DTC'ler
(Diyagnostik Hata Kodları)
hakkında bildirim alın

▪▪ Kullanıcı hesabı, konum veya

gruplamaya göre, makine veya
ürün başına özelleştirilebilir

FİLO YÖNETİMİ
▪▪ Toplam hektar, toplam çalışma
saati, günlük alan, günlük

saat ve filo veya makineye ait

saatlik, günlük ortalamaya ilişkin
metrikleri raporlama

SLINGSHOT RTK

FİLO TAKİBİ

SLINGSHOT LINK

▪▪ Güvenilir RTK düzeltme akışı sağlar

▪▪ Filodaki tüm araçların bir bakışta

▪▪ Tarla bilgisayarı ve ekipmanınızın

▪▪ Slingshot RTK baz istasyonları ve
CORS RTK Ağları ile uyumludur
▪▪ Hücresel ağ desteği, uydu ve radyo
ağlarının sınırlamalarını ortadan
kaldırır
▪▪ Patentli çift simkart desteği ile
kesintilere karşı çift koruma
▪▪ Üstün performans için ana ve
yardımcı hücresel anten
▪▪ Uzaktan güncellemeler ve yönetim
ile her zaman güncel
▪▪ Slingshot Field Hub veya RS1
gerektirir

DOSYA TRANSFERİ

nerede olduğunu görmek için

hangi yazılımı çalıştırdığını görün

basit bir sistem

ve güncellemeleri doğrudan

▪▪ Her Slingshot cihazı her 30
saniyede bir konumunu bildirir
▪▪ Filonuzun her zaman nerede
olduğunu bilin
▪▪ Görevlendirilmiş mi, boşta mı
yoksa aktif mi olduklarını görün
▪▪ Tam ekran görünümüyle her şeyi
takip edin
▪▪ Yol rotaları için geçmiş izleyip
tarlaya en yakın makineleri işe

makinenize gönderin
▪▪ En son yazılımı doğrudan
makinenize indirin
▪▪ Yazılım sürümlerini evinizden
yönetin
▪▪ Tüm özellikler ve işlevler hakkında
güncel kalın ve tutarlı bir filo
sağlayın
▪▪ Viper® 4/Viper® 4+, CR7™, CR12™
ve RS1™ cihazlarını destekler

yönlendirin

UZAKTAN DESTEK

SLINGSHOT SERVİSİNE
NASIL ERİŞİLİR?

▪▪ Müşterilerinizi hızlı ve doğru

▪▪ Operatörün tam olarak ne

bir şekilde kayıt etme ve

gördüğünü görün ve sorunu daha

▪▪ Slingshot Field Hub ile

maliyetlendirme çalışması yapın

verimli bir şekilde tanımlayın

▪▪ RS1™ Dümenleme & direksiyon

▪▪ Flash disk peşine düşmeden
uygulama verilerini ofise çevrim içi
olarak geri alın
▪▪ Değişken oranlı uygulama
haritalarını tarla bilgisayarlarına
gönderin
▪▪ İşinizi daha erken faturalandırın
▪▪ Veri kaybı riskini azaltın

▪▪ Operatör için bir eğitim aracı
olarak kullanın
▪▪ Tarla bilgisayarı ekranının canlı
görüntüsü
▪▪ Makine duruş sürelerini azaltın
▪▪ Ürün sahibi, bayi ve RAVEN
cihazınıza izinle giriş yapabilir ve
size yardım edebilir

››

RAVENPRECISION.COM

sistemi ile
▪▪ Viper® 4/Viper® 4+, CR7™, or
CR12™ tarla bilgisayarları ile
▪▪ RavenSlingshot.com adresinden
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›› YÖNLENDİRME VE DÜMENLEME

RS1™ / SC1™ DÜMENLEME
SİM
K

T MO D
E
AR

SEKTÖRÜN EN
HASSASI VE EN
İYİSİ...

M

GPS
AL

ICISI

OTO
M

lendirmeyi

eksiksiz

tamamen

harmoni

kişiselleştirilebilir

ile

bir

birleştiren

dümenleme

çözümüdür. Hızlı bağlantı ile birlikte hem yüksek

ATİK DÜM

RS1, GPS, modem(Sim kart) ve otomatik yön-

LEME
EN
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hem de düşük hızlarda en üst seviye doğruluk ve
verimlilik ile bir günde daha fazla alanı işlemenize
olanak tanır.

ÖZELLİKLER & AVANTA JL AR
▪▪ Viper® 4+, CR7™ and CR12™ ile tam uyumluluk
▪▪ Hepsi bir arada konsepti - basit kurulum
▪▪ Entegre dümenleme kontrolü

ÜST DÜZEY DOĞRULUK VE BAŞARI

▪▪ Entegre GPS alıcısı ve anteni

Sınıfının en iyisi olan diagnostik siz çalışırken makine

▪▪ GPS düzeltme sinyal alternatifleri:

performans verilerini toplar. RS1/SC1, basit bir kurulum
için entegre kullanım kılavuzlarıyla tasarlanmıştır ve
uzaktan destek, dosya aktarımı, kablosuz yazılım
güncellemeleri sağlar.

bağlantı,

• GS-Lite

• Satellite GS pro

• RTK-L

• RTK pro

▪▪ GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo uyduları ile

Raven'in son teknoloji ürünleri ile yüksek hızlı
kablosuz

• SBAS

hücresel

özellikli

teknoloji,

kesintisiz sinyal/veri aktarımı, endüstri lideri kablosuz
RTK düzeltmeleri, makine takibi ve canlı uzaktan
desteğe erişim elde edin.

çalışma

▪▪ Entegre simkart modem
▪▪ Slingshot veri transferi, arıza tespiti & teknik
destek

▪▪ Kullanıcı dostu kalibrasyon sihirbazı
▪▪ Üst seviye dümenleme deneyimi
▪▪ Kesintisiz geri gidebilme özelliği
▪▪ ISOBUS 11783 Sanal Terminal ile uyumlu
▪▪ Dil desteği

SC1™ DÜMENLEME
SC1, mevcut GPS alıcınızla birleştirilebilme özelliği

ile RS1'in performansına eşdeğerdir. Raven teknoloji paketlerinin tüm avantajlarından yararlanmaya
devam edersiniz. SC1 sizin için doğru çözümdür.
▪▪ Gelişmiş direksiyon performansı
▪▪ Engebeli arazi için geliştirilmiş 3 boyutlu sensör
▪▪ Basitleştirilmiş tarla kalibrasyon prosedürü
▪▪ Raven Viper 4, Viper 4+, CR12, CR7 ve VSN
direksiyon ile çalışabilen arayüz

RAVEN
veya DİĞER
MARKA GPS
ALICILARI

››
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›› YÖNLENDİRME VE DÜMENLEME

GPS ALICILARI
500S™
500S, uygun fiyatlı, giriş seviyesi bir GNSS alıcısıdır.
Her ortamda gelişmiş güç için GPS, GLONASS

ve BeiDou uydularını takip eder. Sabit veya
manyetik montaj seçenekleri, taşınabilir ve dinamik
uygulamalar için ideal hale getirir. Düşük hassasiyet
gerektiren işler için uygundur.

700S™
700S, Raven'ın gelişmiş bir GNSS akıllı antenidir.
GLONASS ve bağımsız çift frekanslı GL1DE®, SBAS,
GS-Lite, GS-pro ve RTK ile standart olarak gelir.

RAVEN DÜMENLEME VE GPS ALICIL ARI KARŞIL AŞTIRMASI

SBAS

SBAS - GL1DE

GS

GS - PRO

RTK

25
20
15
10

25

15

5

2,8

2

5
0
5

10
15
20
25
NOT: Çift geçiş yol izi hatası gösterilmiştir.

HASSASİYET ( CM )
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GPS ANTENİ +
TERMİNAL
GPS SİNYALİ

UYDU SİNYAL DOĞRUL AMA
NASIL ÇALIŞIR?
▪▪ Baz istasyonu ve traktör GPS sinyalini alır
▪▪ Baz istasyonu tam konumu belirler ve
mevcut düzeltme uydusuna geri gönderir
▪▪ Traktör düzeltme uydusundan düzeltme
sinyali alır

GPS ANTENİ +
TERMİNAL
GPS SİNYALİ

RTK DÜZELTMESİ NASIL
ÇALIŞIR?
▪▪ Baz istasyonu ve traktör GPS sinyalini alır
▪▪ Baz istasyonu tam konumu belirler ve
mevcut konum düzeltme sinyalini internet

RTK-DÜZELTME
SİNYALİ

veya radyo frekansı aracılığı ile traktöre iletir
▪▪ Traktör baz istasyonundan düzeltme
sinyalini alır

››
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›› YÖNLENDİRME VE DÜMENLEME

MARKA BAĞIMSIZ VE ESNEK
DÜMENLEME ÇÖZÜMLERİ

Operasyonunuza
odaklanın ve direksiyonu
RAVEN'e bırakın
Raven, traktörünüzü

STEER-READY

siz yorulmadan ve benzeri

görülmemiş bir hassasiyetle yönlendirir. Makinenizin

çalışma genişliğini ayarlarken doğru aralığını koruyacak
ve bir sonraki geçişte size hattınızın nerede olduğunu
gösterecektir. Özellikle zamanın kritik olduğu durumlarda Raven, insan ve makinenin en yüksek performansı
sağlamasına yardımcı olur.

STEER-READY
Raven, doğrudan dümenleme altyapısı hazır olan
ÖZELLIKLER VE AVANTA JL AR
▪▪ 72 m/saat hızdan 42 km/saat hıza otomatik olarak
dümenleme

traktörlere ve makinelere bağlanabilir.
Uyumlu Sistemler:
▪▪ New Holland IntelliSteer®

▪▪ Traktörler arası zahmetsiz transfer

▪▪ Case IH AccuGuide™

▪▪ Geriye doğru çalışırken, dönüşlerde ve ağır ön

▪▪ John Deere AutoTrac™

aletlerle bile mükemmel dümenleme
▪▪ Temassız dönüş açısı sensörü, zorlu koşullarda bile
sorunsuz ve doğru ölçüm sağlar
▪▪ Kendini kanıtlanmış esnek ISOBUS uyumlu Raven
sistemi, ekipman yönlendirmesi ve diğer ISO
çözümlerini (UT, bölüm kontrolü, görev kontrolörü)
makinenize kolayca ekleyebilmenizi sağlar.

▪▪ Massey Ferguson Auto-Guide™
▪▪ Claas Autopilot™
▪▪ Deutz Fahr Agrosky
▪▪ Fendt VarioGuide
▪▪ Steyr S-Tech
▪▪ Valtra Auto-Guide™
▪▪ Challenger®

▪▪
HIDROLİK MANİFOLD ( HDU )
Raven'ın özel hidrolik valfi, hidrolik direksiyon altyapısı bulunan hemen
hemen her makineye uyarlanabilir.

Bu, tüm makineleri hidrolik GPS

direksiyon ile donatmanızı sağlar.

MEKANİK DÜMENLEME EKİPMANI ( MD )
Raven'ın kurulumu kolay mekanik tahrikli direksiyon sistemi, sizi gün
boyu yolda ve hatta tutmak için en yeni teknolojileri kullanır. Daha yüksek
çalışma hızları, artırılmış doğruluk ve azaltılmış gürültü yanısıra ilave torktan
yararlanırsınız. SmarTrax MD'yi biçerdöverler, namlu makineleri ve daha
fazlası dahil olmak üzere birden fazla makine arasında aktarabilirsiniz.

››
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›› YÖNLENDİRME VE DÜMENLEME

VSN™
Raven'in son
teknoloji görsel
yönlendirme
ve dümenleme
teknolojisi
GPS sisteminden bağımsız özel radar sensörleri ve

görsel kılavuz kameraları ile ilaçlama makinelerine,
gübre serpme makinelerine, traktörlere ve diğer
makinelere rehberlik eder.

ÖZELLİKLER & AVANTA JL AR
▪▪ İlaçlama makinesi verimliliği için gelişmiş makine kontrolü
▪▪ Operatör yorgunluğunu ve mahsul hasarını azaltır

Bu yenilik, ürün sıra aralarında gezinmek için temassız
bir çift görüş kamerası kullanır ve operatörün dikkatini dümenleme yerine diğer detaylara odaklamasını
sağlar. Mahsul hasarını en aza indirmek ve bir günde
daha fazla alanı işlemek için fayda/maliyet oranı yüksek bir teknolojidir.
VSN ÇÖZÜMLERİ
▪▪ Operatör yorgunluğunu ve mahsul hasarını azaltır
▪▪ Makineyi ekim hattının için doğru yönlendirir
▪▪ Makinenin ekim yanlışlıklarına otomatik olarak
adapte olmasını sağlar
▪▪ Makinanın daha yüksek hızlarda çalışmasına olanak
tanır
▪▪ GPS/GNSS kapsamının sınırlı olduğu alanlarda, yani
ağaç sıralarına yakın yerlerde, çukur bölgelerde,
tepeler vb. alanlarda kusursuz çalışır
▪▪ Sıra arasının kapalı olduğu koşullarda dahi doğru
şekilde çalışır

▪▪ Hızlı tepkime oranı ve daha iyi kontrol sağlamak için son

teknoloji görüntü sensörü ve işleme teknolojilerini kullanır

▪▪ Kullanımının uygun olduğu mahsül türleri: mısır, pamuk,
soya fasülyesi, ayçiçeği ve sorgum vb. gibi sıra bitkileri
• 8 cm den büyük tüm bitkileri görebilir
• Sıra arası 45cm - 1 m

• Yabancı ot yoğunluğu ≤ %30
▪▪ Performans

• 32 km/sa üzerinde makine hızıları
• 8 dereceye kadar arazi eğimleri

• 24 km/sa'e kadar çapraz rüzgarlar
▪▪ Viper 4+ ve CR12 tarla bilgisayarlarında canlı video
önizlemesi

▪▪ Tarlada kalibrasyon
▪▪ ISO UT kullanıcı arayüzü, özel kontrol araçları
▪▪ Yazılım güncelleme desteği (OTA)
▪▪ Bitki bulunmayan alanlarda GPS sinyaline otomatik geçiş

12 cm - 75 cm

SIRA ARASI

<30%

YABANCI OT ORANI

için Radar Sensör modu
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5 cm to full canopy

BİTKİ BOYU ARALIĞI

▪▪ Sıra arasının kapalı olduğu durumlar

››
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MAKİNE HIZI

1 - 40 km/h

ARAZİ EĞİMİ

≤ 8°
0 - 24 km/h

ÇAPRAZ RÜZGAR

▪▪ Bitkiye temas etmeden dümenleme
çözümü
3 PERFORMANS MODU
GPS/GNSS MODU

VSN MODU

VSN+ MODU

▪▪ GNSS ve kılavuz çizgileri kullanır

▪▪ VSN Kameranın görüntü

▪▪ GPS dümenlemesine geri döner

▪▪ Geleneksel yönlendirme / yol
planlaması

algılamasını kullanan sıra kılavuzu
▪▪ Kamera kalitesi alt sınırın üzerinde
olduğunda makineyi yönlendirir

(görüntü kalitesi alt sınırın altında
ise)
▪▪ Hatta giriş ve ardından VSN moduna
geçiş için GPS kullanma yeteneği.
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›› YÖNLENDİRME VE DÜMENLEME

EKİPMAN
DÜMENLEMESİ
İKİZ
RS1 DİSK

HİDROLİK
SC1 700S BLOK

Değişken zemin koşulları, engebeli yükler veya engebeli arazi,

Raven'in ekipman dümenlemesi, merkezi bir CR12 tarla

ekipmanın performansı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir.

bilgisayarı ile çalıştırılırken, traktör ve ekipman konumları iki

Sadece traktör dümenlemesi, ekipman için gerekli düzeltmeyi

ayrı RTK-GPS anteni aracılığıyla kaydedilir. Ekipman genellikle

sağlamak için yeterli değildir.

traktörden farklı hareket ettiğinden, sistemin her iki parçasının

Ekipman dümenlemesi eşsiz bir hassasiyet sağlar ve üstün
kaliteli sebze ve organik ürün yetiştirmeye yardımcı olur.
Dikim, ekim ve yetiştirme benzeri görülmemiş bir hassasiyetle
gerçekleştirilir. Mahsul hasarları ortadan kaldırılır.

da kendi 3 boyutlu sensörü (eğim dengeleme modülü) vardır.
Traktörün hidrolik olarak kontrol edilmesi gereklidir.
Ekipman dümenlemesi her tür makine için uygundur. Raven,
geniş bir uygulama yelpazesi için mükemmel bir çözüm sunar.
Raven'in yönlendiremeyeceği neredeyse hiçbir makine yoktur.

DİSK DÜMENLEME
Raven, diskli direksiyon konusunda on yılı aşkın bir deneyime
sahiptir ve bu segmentte kendisine güvenle pazar lideri
diyebilir.
Ekipmanın boyutuna ve tipine bağlı olarak, ekipmanın
arkasına en az bir disk sürgü takılır. Küçük mibzerler ve diğer
hafif aletler için genellikle tek bir disk yeterlidir. Büyük, ağır
makineler, birbirine bir mil ile bağlı en az iki direksiyon diski
gerektirir. Katlanan makinelerde mil, birbirine bağlı iki hidrolik
silindir ile değiştirilir. Raven'in disk sistemi, cihazın yana
kaymasını engeller. Traktör ve ekipman artık dengede değil,
tek bir hatta çalışır.

AVANTA JL ARI
▪▪ Eğimlerde bile yüksek doğrulukla çalışın
▪▪ Hem traktör hem de ekipman tam olarak aynı
referans hattında çalışır

▪▪ Traktör ve ekipman yönlendirmesi tamamen
bağımsızdır ve yüksek doğruluk sunar

KULLANICI GÖRÜŞLERİ :
« BU, TOPRAK İŞLEMEYİ ÇOK KOLAYLAŞTIRIYOR »

▪▪ Kabinden tek ekran ile kontrol edilir
▪▪ İkiz Disk, farklı makineler arasında taşınabilir

DISC STEERING

››
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›› UYGULAMA KONTROL

RCM

ORAN VE AKIŞ KONTROL MODÜLÜ
Günümüzün tarım
endüstrisi, girdilerin
doğru ve verimli bir
şekilde uygulanmasını
gerektiyor
Günümüzde girdilerin verimli kullanılması her
zamankinden daha önemli. RCM, kullanıcı dostu
menü yapısı ile piyasadaki en güçlü ve esnek ISOBUS
oran kontrol cihazıdır. Çeşitli uygulama modlarını

kurma ve kaydetme özelliği, her bir girişin doğru ve
oransal uygulanmasını optimize eder.

ÖZELLİKLER & AVANTA JL AR
▪▪ AEF sertifikalı

RCM çok çeşitli uygulamaları kapsar. Aynı anda 5 adede

▪▪ Sıvı ürün kontrolü

kadar ürünü sıvı, granül, sıvı NH3 (AccuFlow™ HP+ dahil),

▪▪ 16 bölgeye kadar bölüm kontrolü

tohum-gübre römorkları ve diğer uygulama araçları ile

▪▪ Dört adede kadar doğrudan enjeksiyonlu ICD

çalışmayı destekler. 16 bölgeli kontrol ünitelesi, ilaçlamadan NH3'e ve gübre uygulamasından ekime kadar operasyonunuzun tüm aşamaları için size maliyet getiren
atlamaları ve çakışmaları ortadan kaldırır.
RCM, Viper® 4+, CR7™ ve CR12™ dahil olmak üzere piyasadaki birçok ISOBUS sanal terminali ile uyumludur.

pompasının kontrolü

▪▪ Tank seviye izleme
▪▪ Kuru uygulamalar
▪▪ Serpme ve tohum-gübre römork profili
▪▪ Sıvı uygulamalar, NH3 ürün kontrolü
▪▪ Dört adede kadar ürün uygulamasını ve 16

ÖZELLİKLERİ
▪▪ Güçlü çok kullanımlı ürün denetleyicisi
▪▪ Aynı anda granül ve sıvı kullanımı
▪▪ 4 adede kadar ICD enjeksiyon pompası
▪▪ Kullanıcı dostu sihirbaz kurulumu
▪▪ Dil desteği
▪▪ Aynı anda 5 girdiye kadar kullanım imkanı

mibzer ünitesini kontrol imkanı

▪▪ Kullanıcı dostu arayüzü ve tanılama özellikleri
▪▪ Dünya çapında bir çok güvenlik sertifikasına

sahiptir (CE, RCM, IC, FCC, E-Mark, CNC Mark,
ANATEL, ICASA, Ukr-sepro ve SRRC)

▪▪ En zorlu çevre koşulları için IP67 standardı

ÇEKİLİ TİP VE KENDİNDEN YÜRÜR İL AÇL AMA
MAKİNELERİ VE SIVI GÜBRE UYGUL AMA ARAÇL ARI
▪▪ Tek sıvı ürün kontrolü

▪▪ İlave RCM ile sıvı/kuru gübre kontrolü
NH3 UYGUL AMAL ARI
▪▪ AccuFlow™ HP+ Destek Pompası

▪▪ Tank seviye izleme

▪▪ 2 ek kuru veya sıvı ürüne kadar oran kontrolü

▪▪ 4 ürüne kadar oran kontrolü
▪▪ 12 bölümüne kadar Açma/Kapama bölüm kontrolü
▪▪ Serpici/Fan devir izleme ve kontrolü
▪▪ Kapak ve yağlayıcılar gibi yardımcı işlevlerin kontrolü
▪▪ Basitleştirilmiş ürün kalibrasyonu için 3. taraf ölçek çözümüyle
eşleştirme; kabin içi izleme
MİBZERLER
▪▪ Yer tahrikli şanzımanlarla 32 bölüme kadar bölüm kontrolü
▪▪ 4 adede kadar hidrolik motor tahriki ve dönüş telafisi (pivot
ekim için) ve 24 adede kadar ünite bölümü ekim sıklığı
kontrolü
▪▪ Dönüş telafisi ve bölüm kontrolü ile 16 elektrikli veya hidrolik
motor tahrikine kadar tohum oranı kontrolü
▪▪ Fan/Vakum basıncı, kantar, ambar seviyesi ve hidrolik/hava
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basınç düşüklüğü takip opsiyonları

▪▪ 4 adede kadar Sidekick Pro™ direkt enjeksiyon pompasıyla
uyumludur

ÇEKİLİ TİP VE KENDİNDEN YÜRÜR GÜBRE SERPME
MAKİNELERİ

››
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▪▪ 10 NH3 bölümüne kadar bölüm kontrolü; toplam 14 bölüm
▪▪ Sıvı/buhar durumunun izlenmesi ve uyarılması için sıcaklık
sensörü seçeneği
▪▪ Sidekick Pro™ ICD uyumlu
MİBZERLER, TOHUM-GÜBRE RÖMORKL ARI VE
DİĞER UYGUL AYICIL AR
▪▪ 16 bölmeli 4 ürüne veya 12 bölmeli 5 ürüne kadar hız kontrolü
▪▪ 16 bölümüne kadar Açma/Kapama kontrolü
▪▪ 2 adede kadar fan devir sensörü, 6 basınç sensörü, ambar
seviyesi ve şaft sensörü, yükseklik sensörünü desteği
▪▪ Kantar izleme ve kullanıcı destekli uygulamalı kalibrasyon
▪▪ Raven Akış Tıkanıklık Monitörü (RBM) ile uyumluluk
▪▪ Uzaktan test kalibrasyonu için Raven ISOBUS yardımcı ekranı
ile uyumluluk
▪▪ Ürün başına çoklu sayaçların bağımsız kontrolü
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›› UYGULAMA KONTROL

SIDEKICK PRO™

DOĞRUDAN ENJEKSİYON SİSTEMİ

İlaçlama
uygulamalarınızın
etkinligini artırın
Sidekick Pro™ doğrudan enjeksiyon sistemi, aktif
maddeyi yalnızca uygulama sırasında temiz su ile

karıştırarak bitki koruma ürününüzdeki aktif mad-

denin yarı ömrünü önemli ölçüde artırır. Bu, yalnızca
ilaçlama uygulamalarının etkinliğini önemli ölçüde
artırmakla kalmaz, aynı zamanda pahalı stabilizatör ve
yayıcı ve yapıştırıcıya olan ihtiyacı da ortadan kaldırır.

ÖZELLİKLER VE AVANTA JL AR
▪▪ İki farklı tip pompa; 0.03-1.2 L/dk ve 0.15-6 L/dk

▪▪ Daha çevre dostu uygulamalar için atıkları ortadan kaldırır

▪▪ Hawkeye® Nozzle Control ile tarlalar ve uygulamalar

▪▪ Çoklu kimyasal uygulamalarda esneklik

arasında kolay geçiş sağlayan bir makinede 5 adede kadar
ünite destekler
▪▪ ISO veri yolu uyumlu
▪▪ Ön karıştırma, tank karıştırma, çapraz kontaminasyon
veya temizleme yapılmaması, kullanılmamış üründen
kaynaklanan atıkları azaltır
▪▪ Zamana duyarlı kimyasal karışımlar, yağmurlu veya rüzgarlı
koşullarda atık ürüne duyarlılığı azaltan tankta karıştırmayı
gerektirmez
▪▪ Daha hızlı tepki süresi için boma daha yakın basınç tarafına
enjekte eden güçlü pozitif deplasmanlı pompa

▪▪ Azaltılmış kimyasal maruziyet, operatör için ek güvenlik
anlamına gelir
▪▪ Karışımın tamamını veya daha fazlasını püskürtmek yerine
anında kimyasal konsantrasyonu ayarlayın
▪▪ Yabani ot direnci ve diğer zorlukların üstesinden gelmek
için uygulamalarda size daha fazla esneklik sağlar
▪▪ Daha fazla güvenilirlik ve daha az servis sorunu için
Sidekick Pro pompasını durulama yardımıyla otomatik
olarak yıkayın

››

RAVENPRECISION.COM

29

NASIL ÇALIŞIR?

İlaç Tankı

Sidekick Pro, ön karıştırmayı ve
maliyetli artıkları ortadan kaldırmak
için kimyasalları doğrudan hat içi
karıştırma tüpüne enjekte eder.
Su Tankı

Sidekick Pro
Enjeksiyon Pompası

Çek
Valfler

Akış Sensörü
Kontrol Vanası

Karıştırıcı
Karışım Noktası

Püskürtücü
Kolları

UYUMLULUK
SIDEKICK PRO

SIDEKICK PRO ISO

SIDEKICK PRO ICD

ÜRÜN KONTROL CİHA ZL ARI
RAVEN Ürün Kontrol Cihazları
ISO Ürün Kontrol Cihazları I
ISO Ürün Kontrol Cihazları II
RAVEN RCM
KONSOLL AR

Viper® 4+
CR7™ ve CR12™
SCS 5000
SCS 4400
SCS 4600
Diğer marka ISO Cihazlar*
* Diğer marka ISO cihaz özelliklerine göre değişebilir.
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