
 

1 
 

MachineryGuide a precíziós mezőgazdaságban 

Szerző: Benkő Dávid 

Afflield Kft. 

 

Az Afflield Kft. egy mezőgazdasági alkalmazásokat és eszközöket fejlesztő és 

forgalmazó vállalat, mely küldetésének tekinti a felhasználóbarát, széles körben elérhető és 

alkalmazható, de professzionális szolgáltatást nyújtó rendszerek létrehozását. 

A MachineryGuide termékcsaládba jelenleg az SM1, DM1 és CM1 sorvezetők, a BSC és 

BSC Plus szakaszolók, illetve a Cloud naplózó alkalmazás tartozik. 

Az SM1-es sorvezető rendszer méter alatti visszatérési pontosságot biztosít 2,5 méter 

alatti abszolút pontosság mellett. Az eszköz elsősorban kisebb precizitást igénylő munkákra 

alkalmas, mint például műtrágya kijuttatása vagy permetezés. 

A DM1-es verzió 20 cm alatti relatív pontossággal rendelkezik (méter alatti abszolút 

pontosság mellett), mely precíz munkavégzést tesz lehetővé. 

A CM1-es sorvezető centiméter alatti visszatérési pontossággal rendelkezik, mely 

gyakorlatilag bármely mezőgazdasági munkához megfelelő lehet. 

A sorvezetők mellett a precíziós mezőgazdasági munkavégzést segítik elő a BSC 

termékcsaládhoz tartozó permetező szakaszvezérlő rendszerek, melyekkel a traktor 

kabinjából menetben lehetséges az elektromos szakaszvezérlő szelepek vezérlése, sorvezető 

rendszerrel kiegészítve vizuális vagy automata szakaszolás végzése, illetve - a BSC vezérlő 

típusától függően - a nyomás állítása vagy vezérlése is. Így minimálisra csökkenthető a 

munkavégzés során az átfedések mértéke, növelve a munka hatékonyságát és a kijuttatott 

permet egyenletes eloszlását. 

A gazdálkodók számára jelentősen megkönnyítheti többek között a gazdálkodási napló 

vezetését a Cloud alkalmazás, amely segítségével megtekinthetők, rendszerezhetők és 

szerkeszthetők a korábban a földeken végzett munkák. Az alkalmazásban követhető, hogy 

mikor és milyen jellegű munkavégzés történt egy-egy földterületen, mekkora terület lett 

megművelve, és az adott terület művelése során generálódott további adatok is elérhetőek. 

Az alkalmazás szinkronizálható a MachineryGuide sorvezető rendszerekkel, így gyakorlatilag 

bármikor lehetővé válik a gazdálkodó számára egy-egy általa korábban végzett munka 

adatainak megtekintése. 

 

   

SM1 csomag, 30-40 cm-es 
relatív pontosság, ingyenes 
korrekcióval 

DM1 csomag, 10 cm-es 
relatív pontosság, ingyenes 
korrekcióval 

CM1 csomag, 2-3 
centiméteres pontosság, RTK 
korrekcióval 
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MachineryGuide sorvezető Androidos 
alkalmazás 

BSC szakaszoló Androidos alkalmazás 

 

 

   

CLOUD szolgáltatás, mely szinkronizálja, és internetböngészőn keresztül elérhetővé, 
szerkeszthetővé és lekérdezhetővé teszi a MachineryGuide eszközök segítségével végzett 
munkák adatait 

 

 


