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Sygnał korekcyjny z największą 
dokładnością w Europie

+/- 1,5 centymera



AFS RTK+ 
Uzyskaj natychmiastowy 
dostęp do najlepszej sieci

Szybkie i niezawodne połączenie. Dzięki sieci 
AFS RTK+ będziesz korzystać z sieci RTK numer 1 w 
Europie. Zapewniamy pewność sygnału GPS zawsze 
dostępnego dzięki sieci o największym zagęszczeniu 
pod względem liczby stacji referencyjnych RTK 
zainstalowanych w Europie.

Dokładność +/- 1,5 centymera. Niezależnie od 
położenia geografi cznego Twojego pola, możesz 
połączyć się z siecią AFS RTK+. Oferuje dokładność 
+/- 1,5 centymetra, przy krótkim czasie nawiązywania 
połączenia.

Kompatybilność z wieloma markami. 
Niezależnie od marki Twojej maszyny, otrzymujesz 
dostęp do wysokiej precyzji sieci AFS RTK+ bez 
konieczności ręcznego przełączania się z jednej stacji 
referencyjnej na drugą.



How does it work?
A connection is made between the satellites, your vehicle and the RTK + 
network.

The information goes back to the central server that analyzes them.

The correction is sent to your vehicle instantly via the wireless phone 
network, which gives you an accuracy of 2 cm.

Wherever you are, the correction is calculated from the surrounding 
tags.

Połączenia są wykonywane pomiędzy 
satelitami, pojazdem a siecią AFS RTK+

Informacja powraca do centralnego 
serwera, który analizuje dane

Korekta jest w trybie rzeczywistym 
wysyłana do Twojego pojazdu przez 
bezprzewodowe sieci komórkowe, co 
zapewnia dokładność +/- 1,5 cm

Gdziekolwiek jesteś, korekcja 
jest obliczana z okolicznych stacji 
referencyjnych

Jak to działa?
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Twoje korzyści

AFS RTK+ 
Zwiększ swoją 
wydajność +

• Wyższa dokładność i dostępność niż jakikolwiek dostwaca w Europie
• 
• Szybkie połączenie zawsze i wszędzie

• Elastyczność dla pojedynczej subskrypcji i nieograniczonego dostępu, 
kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami

• Zyskowność we wszystkich pracach polowych (siew, nawożenie, oprysk) 
dzięki dokładności sygnału +/- 1,5 cm

• Prostota z pojedynczym kontaktem dla sprzętu i sygnału korekcyjnego

• Jakość i niezawodność gwarantowana przez fi rmę Case IH



Zagęszczenie stacji referencyjnych AFS 
RTK+ zapewnia maksymalną dokładność

Rozmieszczenie stacji referencyjnych 
umożliwia odbiór dokładnego sygnału 
w każdych warunkach

Wielooperatorowa karta SIM zapewnia 
maksymalny zasięg i optymalny odbiór 
sygnału

Technologia xFill jest kompatybilna 
z sygnałem AFS RTK+*

*Wymagany jest odbiornik kompatybilny z funkcją xFill

Login information

+ Multioperatorowa karat SIM          TAK

Mapowanie plonów           TAK

Europejski zasięg          TAK

Format CMR, CMR+, RTCM3         TAK

Kompatybilny z xFill          TAK

Karta M2M            TAK

Geodezyjny system odniesienia (ref. ETRS89)           TAK

Na szczycie 
technologii



CASE IH RTK+ 
Aplikacja mobilna

Android i iOS. Niezależnie od systemu 
operacyjnego w telefonie, aplikacja Case 
IH RTK+ jest dostępna do pobrania w 
Sklepie Google Play oraz w sklepie Apple 
Store. Aplikacja może zostać pobrana 
bezpośrednio na telefon bezpłatnie.

Globalny widok stacji referencyjnych 
i maszyn.  Aplikacja umożliwia 
przeglądanie stanu stacji referencyjnych i 
urządzeń w trybie na żywo w telefonie.

Zbliż na stację referencyjną lub 
Twoją maszynę. Bezpośrednio na 
smartfonie można sprawdzić aktywne 
maszyny lub stacje referencyjne. 
Dodatkowo można uzyskać szczegółowy 
przegląd konkretnej maszyny lub stacji 
referencyjnej.

Tryb listy. Tryb listy umożliwia 
wyświetlenie liczby aktywnych maszyn 
fi ltrowanych przez ich stan (RTK fi xed, 
RTK fl oat, DGPS ...)



Globalny widok na stacje 
referencyjne i odbiorniki

Najważniejsze 
cechy aplikacji

Zbliżenie na odbiornik lub 
stację referencyjną

Lista umożliwia 
wyświetlenie aktywnych 
odbiorników i fi ltrowanie

Szczegółowy przegląd 
odbiorników lub stacji 
referencyjnych

Globalny widok na stacje referencyjne 
i odbiorniki

Zbliżenie na odbiornik lub stację 
referencyjną

Szczegółowy przegląd odbiorników 
lub stacji referencyjnych

Lista umożliwia wyświetlenie 
aktywnych odbiorników i fi ltrowanie

Dane logowania. Wszyscy klienci 
AFS RTK+ mogą uzyskać dostęp do 
aplikacji. Wystarczy podać nazwę 
użytkownika i hasło utworzone 
przez dealera na portalu Case IH 
RTK+.  Jeśli nie otrzymałeś nazwy 
użytkownika i hasła, skontaktuj się z 
Twoim lokalnym dealerem.



www.caseih.pl

Zeskanuj kod QR 
aby bezpłatnie 
pobrać aplikację 
Case IH RTK+

  iOS                          Android


