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Elekt ro nika a mezõ gaz da ság ban
Ro-Sys Software Kft - Mobil megoldások

Az utóbbi évek ben a mezõ gaz da sági esz kö zö ket ismerõ szak -
em be rek egyre töb bet hall hat nak az ipar ágon belül is a „pre cíz

gaz dál ko dás ról”, „intel li gens-”, vagy „okos”-rendszerekrõl.

Sokáig ezek a fogal mak ide ge nül cseng tek ebben a hagyo má -
nyok ban gaz dag terü le ten, és a ter me lõk nagy része is óva to -

san szem lélte az új esz kö zök ter je dé sét. 

Az elmúlt idõ szak ban azon ban már szá mos terü le ten bizo -

nyí tot tak ezek a tech no ló giák, és az EU-n belül több ország -

ban is egy ér telmû trend lett egyre több elekt ro ni kai esz közt
hasz nálni a ter me lés haté kony sá gá nak növe lé sé hez. Ezen a

terü le ten sok nyu gati gyártó egy ér telmû elõnnyel ren del ke -
zik, hiszen vála szul az ottani igé nyekre már évek kel ezelõtt

meg je len tek az online adat fel dol gozó rend sze rek, a GPS

alapú rend sze rek, és a gépek vezér lé sé hez az ISOBUS tech -
no ló gia.

A hazai gyár tók eddig nehe zen talál hat tak part nert az

ezirányú fej lesz té sekre, hiszen a kül földi fej lesz tõ cé gek,

elekt ro ni kai gyár tók már vagy kész meg ol dá sok kal ren del -
kez nek, ame lyek nem min dig egyez tet he tõek össze a hazai

meg ol dá sok kal, vagy ugyan van lehe tõ ség közös fej lesz té -

sekre, de a távol sá gok és az üzleti fel té te lek megnehezítik a
projektek sikeres futását.

Azon ban ez meg vál tozni lát szik. 2015-tõl meg je lent egy kis
fej lesz tõ cég Deb re cen ben, a Ro-Sys Soft ware Kft., amely

egy sok éve mûködõ német or szági cég (ANEDO Ltd) fej lesz -

tési part ne re ként jelen tõs szak tu dást hozott hazánkba. Ez új
lehe tõ sé ge ket teremt a hazai gyár tók szá mára, hiszen helyi

fej lesz tõi bázis sal immá ron itt hon is lehet meg ol dá so kat
találni az új okos rendszerek fejlesztéséhez.

A RO-SYS cél ki tû zése fej lett ipa ri-, pre cí zi ós-me zõ gaz da sági

rend sze rek, illetve ISOBUS kom pa ti bi lis ter mé kek for gal ma -
zása, fej lesz tése és támo ga tása Magyar or szá gon és a

környezõ régi ó ban.

Mi az az ISOBUS?
Az ISOBUS tech no ló gia mér földkõ a mezõ gaz da ság fej lõ dé -
sé ben. A gaz dál ko dás során gyak ran külön bözõ gyár tók

mun ka gé peit, esz kö zeit kell hasz nál nia a szak em be rek nek.

Ezek nek a külön bözõ esz kö zök nek a saját, nem stan dar di zált 
meg ol dá sai meg ne he zí tik a rész egy sé gek közös hasz ná la tát. 

Sok készü lék hez külön vezérlõ (ter mi nál) szük sé ges, ez az

egyes munkafázisokhoz az eszközök cseréjét is megnehezíti.
A mezõ gaz da sági esz köz gyár tók az ISOBUS-ban álla pod tak

meg, mint uni ver zá lis pro to koll ban, amely egy stan dar di zált

kom mu ni ká ció az azt támo gató mun ka gép, esz köz, és a
kabin ban elhe lye zett vezérlõ (ter mi nál) között. Az ISOBUS

adat-to váb bí tás és keze lés elsõd le ges célja, hogy stan dar di -
zálja a trak to rok és mezõ gaz da sági esz kö zök közötti kom -

mu ni ká ciót, miköz ben tel jes kom pa ti bi li tást biz to sít a külön -

bözõ mobil rendszerek és irodai szoftverek adat-kezeléséhez 
is. Ezzel a tech no ló gi á val az ISOBUS olyan meg ol dást kínál,

amely meg könnyíti a keze lé sét a mun ka vég zés ada ta i nak, és 

a mun ka gé pek nek is, ugyanis lehe tõvé teszi, hogy egyet len
uni ver zá lis ter mi nál lal (ISOBUS UT) meg old ható legyen bár -

me lyik gyártó ISOBUS-t támo gató esz kö zé nek vezér lése,
illetve ada ti nak össze gyûj tése, elem zése. Az ISOBUS haté -

kony sá gát a több éves gya kor lati ered mé nyek is iga zol ják. 

Kap cso lat
A Ro-Sys Soft ware Kft. iro dája Deb re cen bel vá ro sá ban,

jól meg kö ze lít hetõ helyen talál ható:

4029 Deb re cen, Fõnix Inku bá tor ház,

Csapó utca 40. II. em. 5-6.
info@ro-sys.hu, www.ro-sys.hu, +36 52 212 180

Ro-Sys Soft ware Kft.
A RO-SYS 2015-ben már az Agritechnica-n is részt vett,
ahol part ne ré nek, az ANEDO Ltd. stand ján mutat hatta be

azo kat a meg ol dá so kat, ame lyek kel támo gatni tudja a

gyártó cége ket. Ezek között sze re pel nek ter mé sze te sen
az ISOBUS alapú esz kö zök, azokra épülõ alkal ma zá sok,

de egyéb ipari beágya zott rend sze rek, és azok hoz kap -

cso lódó PC alkal ma zá sok is.

A pre cí ziós gaz dál ko dás és az azt támo gató intel li gens rend sze rek jelen tõ sen javít ják az össze tett fel ada tok haté kony sá gát is.

Ter mék fe le lõ sök az Agritechnica-n: Rózsa Tamás

(ügy ve zetõ, ISOBUS tech no ló giák, ter mék ér té ke sí tés),

Rigó Péter (vezetõ fej lesztõ, Szol gál ta tá sok, alkal ma zá sok)


