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AKTUALNOŚCI

BEDNARY 2022 - ZA NAMI!

23-25.09.2022 na byłym lotnisku w Bednarach, odbyły się największe w Europie targi rolnicze. Setki zwiedzających, tysiące wystawców, a wśród 
nich ROLNICTWO PRECYZYJNE GLOBTRAK

Dziękujemy za waszą obecność oraz wspólnie spędzony czas. Mamy ogromną nadzieję, że w przyszłym roku, odwiedzicie nas również tak licznie. 
Kolejna edycja 22-24.09.2023
Do zobaczenia!

KINGA
tel.: 504 664 037
e-mail: k.ciszek@globtrak.pl

Spotkaj
się 
z Nami!

Nie możesz się doczekać spotkania?

Wolisz bardziej kameralne spotkanie? Bez tłumów? 

A może masz wokół siebie osoby zainteresowane tematyką rolniczą 

i naszymi rozwiązaniami? Spotkajmy się wcześniej!

Mamy możliwość zorganizowania spotkania w mniejszym gronie. 

Powiedz nam tylko o tym! Czekamy na twój sygnał!

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
Zeskanuj kod QR i zobacz więcej
naszych aktualności 

MAPOWANIE
 POLA

SMART
FARMING

BAZA DANYCH
GOSPODARSTWA

KOREKCJA 
RTK

AUTOSTEROWANIE

ROLNICTWO PRECYZYJNE



DANE Z URZĄDZEŃ

 W JEDNYM MIEJSCU

ODCZYT DANYCH W SYSTEMIE

W CZASIE RZECZYWISTYM

ZARZĄDZANIE MASZYNAMI  Z 

WYKORZYSTANIEM TELEFONU 

KOMÓRKOWEGO

MATERIAŁ VIDEO 

Z POJAZDU/MASZYNY,

 DOSTĘPNY ON-LINE 

KOMPONENTY SYSTEMU

Kontrola za 
pomocą sondy 

paliwa lub
odczytu wskazań 

CAN

Telematyka Wizyjna Telematyka Rolnicza

System Globtrak Cloud -  wszystkie dane z urządzeń w jednym miejscu

Telematyka GPS

4 Kamery, 
1 Obraz, 

0 martwych stref

Archiwizacja  
materiału

video  po WI -FI, 
4G  do Chmury 

Globtrak 
lub serwera 

lokalnego

Lokalizacja
pojazdu 
na żywo

Bateria Antena Kontroler Silnik lub 
Kierownica

Ekran



OD LOKALIZATORÓW GPS
DO KIEROWANIA AUTOMATYCZNEGO CASE STUDY FIDA AGRA

AGRO-EDU

Lokalizacja dostępna od ręki

Wspomniane przedsiębiorstwo rolne z siedzibą w woj. zachodniopomorskim 

nastawione jest na polową produkcję ekologiczną, co w  porównaniu 

z  tradycyjnym rolnictwem oznacza wykonywanie większej liczby prac 

mechanicznych. Wykorzystywana do tego flota kilku ciągników wymaga 

więc ciągłej koordynacji ich przemieszczania się z pola na pole. – Nasze pola 

oddalone są od siebie o  blisko 50 kilometrów, co oznacza duże wyzwanie 

logistyczne. Z  tego powodu w  2012 roku mój poprzednik zainwestował 

w  lokalizatory GPS Globtrak i  monitoring paliwa, które w  połączeniu 

z dedykowaną aplikacją pozwalają na pełną kontrolę floty. Oczywiście również 

korzystam z tego rozwiązania, dzięki czemu mam te ważne informacje zawsze 

pod ręką – mówi Michał Podolski, dyrektor gospodarstwa.

Po zalogowaniu się do SYSTEMU GLOBTRAK, wyświetlana jest lista 

monitorowanych pojazdów i  od razu widać ich tzw. status systemowy, 

czyli informacje nazwane: „postój”, „zapłon w  ruchu”, „zapłon postój”. Dzięki 

temu szybko można zorientować się, jakie traktory pracują, a  po wybraniu 

danego z  nich pojawia się informacja o  jego aktualnej prędkości, poziomie 

paliwa w  zbiorniku i  miejscu, w  którym się znajduje. Dzieje się to w  czasie 

rzeczywistym. Informacje te dostępne są również na telefonie komórkowym 

po zainstalowaniu aplikacji Globtrak Mobile. Głównie z  tego rozwiązania 

korzysta Michał Podolski, który dodaje: – od razu widzę, które ciągniki pracują, 

a które stoją nieodpalone, a nawet bez zasilania. Mogę również nie tylko szybko  

zlokalizować dany traktor, ale i sprawdzić jaką trasę przebył. Pozwala to między 

innymi ocenić zaawansowanie wykonanej na polu pracy lub jej dokładność. 

Patrząc na linie pokazujące ślady przejazdów widzę na przykład, czy podczas 

rozsiewu wapna na ściernisku operator nie ominął danego przejazdu.   

Monitoring paliwa

Lokalizacja GPS to nie cała informacja możliwa do odczytania z  ciągników 

przez Michała Podolskiego. Może on również podglądać stan poziomu paliwa 

w  ich zbiornikach. Pozwalają na to sondy zamontowane jako urządzenia 

dodatkowe do systemów monitoringu pojazdów. Starsze modele ciągników 

otrzymały sondy wprowadzone do zbiorników paliwa. – Dzięki możliwości 

sprawnego zestawienia ze sobą zużytego oraz zatankowanego paliwa, sonda 

paliwowa umożliwia natychmiastowe wykrycie wszelkich nieprawidłowości 

związanych z  gospodarką paliwową w  przedsiębiorstwie. Pomiar paliwa 

można bez problemu dostosować do rodzaju monitorowanego pojazdu, 

a  zebrane dane mogą być przesyłane następnie na serwery i  poddawane 

szczegółowej analizie. Otrzymane w  ten sposób informacje stanowią 

wiarygodne i  rzetelne źródło wiedzy na temat spalania w  odniesieniu do 

konkretnych ciągników lub całej floty pojazdów. Skrajne warunki pogodowe, 

paliwo różnej jakości oraz jego przemieszczanie się w baku nie mają większego 

wpływu na pomiar – wyjaśnia 

Dominik Mikołaszek, menedżer produktu rolnictwa precyzyjnego w  firmie 

Globtrak.

Fida Agra, lokalizatory GPS Globtrak oraz monitoring stanu paliwa, posiada od 10 lat. Kilka z ciągników, tuż po wprowadzeniu, do ofert Globtrak Polska rozwiązań 
rolnictwa precyzyjnego, doposażono w kierowanie automatyczne z dokładnością +/- 2 cm w technologii RTK, a to wszystko wchodzi w skład telematyki rolniczej 

Globtrak. W tym materiale pokażemy, jak każdego dnia pracujemy z naszymi klientami. 

W następnym numerze : Kamery bezpieczeństwa. Select 360o w rolnictwie.  

Zeskanuj kod QR swoim telefonem  lub wejdź na stronę… i przeczytaj ciąg dalszy 
artykułu dotyczącego: sond cyfrowych, rolnictwa precyzyjnego oraz rekomendacji 
Michała Podolskiego dyrektora Gospodarstwa Rolnego.

Czytaj więcej



NASZE REALIZACJE

Kupujesz lub masz w planach kupić ciągnik marki ZETOR? 

Myślisz o wyposażeniu swojego Zetora w system kamer lub ROLNICTWO PRECYZYJNE ? 

Chciałeś mieć wszystkie systemy, tuż po odbiorze pachnącego nowością ciągnika, ale było to utrudnione? 

AntenaEkran Silnik

Kontroler Kamery 

ZETOR POLSKA
NASZYM PARTNEREM 

Mówimy otwarcie, GLOBTRAK & ZETOR znaleźli wspólne POLE DO DZIAŁANIA. 
Od teraz każdy fabryczny sprzęt marki ZETOR możesz skonfigurować z naszym SYSTEMEM. Jesteś ciekawy, jak będzie wyglądać Twoja czerwona maszyna 

do zadań specjalnych, z kamerami i/lub rolnictwem precyzyjnym? Przekonaj się sam!

WSPÓLNE 



globtrak.pl

Chcesz otrzymać szybką informację na temat naszych 
rozwiązań dla Rolnictwa Precyzyjnego?

Skontaktuj się z naszymi specjalistkami ds. obsługi klienta

MONIKA
tel.: 504 664 028
e-mail: m.armata@globtrak.pl

KINGA
tel.: 504 664 037
e-mail: k.ciszek@globtrak.pl

SYLWIA
tel.: 514 761 431
e-mail: s.ptak@globtrak.pl

ALEKSANDRA
tel.: 573 490 113
e-mail: a.kobryn@globtrak.pl

Globtrak Polska Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 65/2
25-561 Kielce

Nasza siedziba:

nasze nowe www:

obserwuj nas na :

Skanuj
i dowiedz się

więcej


