
Система паралельного 
водіння ASN-Agro   

ТОВ «НВС Телематичні Системи» 



Результат, який ви отримуєте при 
використанні ASN-Agro

• суттєве зменшення 
перекриття та пропусків 
під час посіву, внесення 
додрив та оприскування

• фактичний підрахунок 
площі виконаних робіт

• звіти виконаних робіт в 
текстовому виді та на 
карті 

• можливість вести 
польові роботи вночі, в 
умовах туману та 
запилення.



Країна-виробник               Україна
Планшет                7 дюймів 
Робота по бездротовому інтерфейсу Bluetooth 
Частота оновлення даних 5 Гц
Точність між рядами від 20 до 50 см
Точність вимірювання площі до 1 сотки

Антена зовнішня
 

• Корпус антени - міцний пластик, ступінь захисту 
IP 65 (повний захист від попадання пилу та дощу)повний захист від попадання пилу та дощу)

• Магнітне кріплення (неодимовий магніт забезпечує 
надійну фіксацію на металевих поверхнях, захисна плівка 
на магніті захищає від подряпин)

• Напруга живлення від 5 до 36 В
• Довжина кабеля живлення  5 м
• Габаритні розміри (повний захист від попадання пилу та дощу)Ø×h):  153×100 мм
• Маса: 0,8 кг
• Робоча температура: від -30 до +70 ºСС

 Характеристики системи паралельного 
водіння



Індикатор роботи 
антени та 
кількості 

супутників

Компас/часи/ 
календар

Індикатор 
значення 

відхилення від 
лінії руху

Значення загальної 
відстані від початку 

руху

Значення відстані, яку 
пройшов трактор від точки 

маршруту (обнуляється 
при торканні)

Швидкість 
руху

Кнопка включення / відключення обробної штанги. 
При натисканні, буде замальовувати оброблену  

площу і буде виконуватись підрахунок обробленої 
площі

Загальний вид програми

Загальна оброблена 
площа

Кнопка 
“нічь”/”день”

Кнопки 
“збільшення”/ 
”зменшення ” 

масштабу

Индикатор «відхилення від 
курсу» (лівий) показує, що 

необхідно повернути кермо 
вліво

Индикатор «відхилення від 
курсу» (правий) показує, що 
необхідно повернути кермо 

вправо  

Індикатор 
роботи звязку з 

антеной по 
Bluetooth

Кнопка 
завантаження  
та створення 

поля 

Кнопка 
керування 
режимами 

роботи

Позначка 
трактора



Склад комплекту:

Антена для паралельного 
водіння АСН-5203

Планшет
Програмне забезпечення 

ASN-agro 
Тримач для планшету
Зарядний пристрій

 

Система паралельного водіння 
ASN-Agro

ЦІНА КОМПЛЕКТУ: 
З планшетом 7“ Lenovo 18 900,00 (з ПДВ))
З планшетом 8“ Samsung 21 750,00 (з ПДВ))
Докладніше - http://asn-5203.nvs-ts.com.ua/



Антена для паралельного водіння 
АСН-5203

Купуйте Антену для 
паралельного водіння  
АСН-5203. 

Використовуйте свій 
власний планшет або 
телефон в якості монітора.

Завантажуйте безкоштовно 
програму ASN-Agro  з Google 
play або  з нашого сайту за 
посиланням http://navis-
ukraine.com.ua/images/stories/files/
ASN-Agro_v4.apk

ЦІНА – 12 500,00 (з ПДВ)) 

Докладніше - http://navis-ukraine.com.ua/ua/products/asn-5203.html?
utm_source=agrarnuk&utm_medium=mart

Завантажити програму для тестування на Вашому 
планшеті або телефоні, можна безкоштовно до 
придбання Антени АСН-5203.



•   кваліфіковану технічну підтримку та гарантійне обслуговування на 
протязі 12 місяців  

•   вартість нижче ніж у інших виробників аналогічного обладнання
•   100% тестування виготовленої продукції
•   можливість внесення змін за вимогами замовника, бо це наш 

власний проект та власне виробництво 

 

Ми гарантуємо

За 3 роки, що ми займаємось 
виготовленням систем паралельного 
водіння, ми виготовили та продали 
на ринку України більше ніж 1500 
пристроїв, які вже приносять користь 
своїм господарям.
 

Програмне забезпечення 
вдосконалюється та оновлюється кожні 6 
місяців. 

Повний цикл виробництва системи
 паралельного водіння ASN-agro



Контакти
ТОВ «НВС Телематичні Системи» 

Адреса  20700, Черкаська обл., 
м. Сміла  вул. Мазура  21a

Телефон,
Viber, Telegram:
+38(повний захист від попадання пилу та дощу)050)-394-17-28

E-mail sales@nvs-ts.com.ua

Ми в Facebook
https://www.facebook.com/NVSTS

Ми на youtube
https://www.youtube.com/channel/UCiOdf1EIwIZfwAeUFMhiNZQ

Наш сайт
http://nvs-ts.com.ua/
 

https://www.facebook.com/NVSTS
https://www.youtube.com/channel/UCiOdf1EIwIZfwAeUFMhiNZQ
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