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Az utóbbi időben jelentősen felgyorsultak 
a mezőgazdasági robotfejlesztések. Ezeknek 
a legfőbb bázisai az európai és az amerikai 
egyetemek és az arra létrehozott Start-Up vál-
lalkozások, de rajtuk kívül egyes multinacio-
nális vállalkozások is (AGCO/Fendt, Claas, 
CNH/Case IH és New Holland, John Deere, 
Deutz Fahr, Kubota) beindították az autonóm 
(vezető nélküli) erőgép- és robotfejlesztési 
programjaikat. A szántóföldi és kertészeti ro-
botok fejlesztése mellett a szarvasmarha-is-
tállók kiszolgálásában résztvevő (takarmányo-
zó, fejő, kitrágyázó stb.) robotok fejlesztése és 
alkalmazása erősödött fel leginkább napjaink-
ban (Lely, DeLaval, GEA, Hetwin, Schultemaker 
stb.). Már léteznek távfelügyelettel működő, 
teljesen robotizált szarvasmarha-istállók min-
tapéldányai is. A mezőgazdasági robotfejlesz-
tések ma már abba a stádiumba kerültek, 
hogy évente több alkalommal is rendeznek 
bemutatókat és versenyeket számukra, mely-
nek során összemérhetik a robotfejlesztők és 
a robotok is a tudásukat. Ezeken a versenye-
ken egymástól is tanulhatnak a robotok fej-
lesztői. Az elmúlt évben a franciaországi Tou-
louse-ban tartották 500 résztvevővel a máso-
dik IFAR (International Farm of Agricultural 
Robotics) világkongresszust, ahol a világ me-
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fejlesztése

zőgazdaságirobot-fejlesztői találkoztak és vi-
tatták meg a fejlesztésekkel kapcsolatos ered-
ményeket, illetve véleményeket, valamint vá-
laszt kerestek a hogyan továbbra is. Azért ott 
került sor a kongresszus megrendezésére, mert 
a régióban 30 sorközművelő „Naio OZ” kapáló 
robotot láthattak a résztvevők munka közben, 
amelyeket két fiatal francia mérnök – Graétan 
Severac és Aymeric Barthes – által alapított 
Naio Technologies Start-Up vállalat fejleszt és 
gyárt. Ezek a robotok a szántóföldön, a szabad-
földi és melegházi kertészetekben, illetve az 
ültetvényekben is bevethetők, és már bizonyí-
tottak is. Mintegy 150 robotjuk dolgozik már 
Nyugat-Európában (Franciaországban, Né-
metországban és Angliában). A vállalkozásu-
kat a konferencia ideje alatt közel 200, robotok 
után érdeklődő kereste meg csak Toulouse kör-
nyékéről. De erős érdeklődés mutatkozott még 
a nagy multinacionális cégek (Bosch, Fendt, 
Sony stb.) részéről is. A mostani cikkünkben a 
legújabb mezőgazdasági robotfejlesztéseket 
szedtük csokorba.

Robottraktorok
Vezető nélküli, robotizált autonóm trakto-

rok fejlesztésében több gyártó is rendelkezik 
már prototípussal. A szőlő- és gyümölcsültet-

vények ápolására alkalmazható, sorközökben 
önállóan mozgó vezető nélküli traktor proto-
típusával rendelkezik már a Case IH, a Claas, 
a Deutz Fahr, a Fendt és a New Holland is. Szán-
tóföldi autonóm (vezető nélküli) ACV (Auto no-
mous Concept Vehicle) robottraktorok kísér-
leti példányaival rendelkezik az amerikai ATC 
(Spirit), az ASI/Case IH és az ASI/New Holland, 
az ATC/John Deere és a Fendt is (316 Va rio). 
A Kansas State University, a műholdas hely-
zetmeghatározással, illetve automatikus irá-
nyítással foglalkozó Topcon és a Kubota az 
USA-ban fejleszti a japán cég vezető nélküli 
robotizált autonóm traktorát (amelyet hama-
rosan bemutatnak majd), a japán Yanmar pe-
dig már a gyakorlatban is bemutatta vezető 
nél  küli robottraktorát. Ezek a traktorok RTK 
GPS/ GLONASS 2 cm-es pontosságú műholdas 
helyzetmeghatározással, Lidar (Light Detec-
tion and Renging) látó lézerradarokkal, Field 
Smart mesterséges intelligenciákkal, lézer-
szkennerekkel, infra- és ultrahangos pozicioná-
ló szenzorokkal, valamint 3D-s kamerákkal és 
képfeldolgozó rendszerekkel tájékozódnak a 
szántóföldön és az ültetvényekben. A mecha-
tronikai rendszereik eDrive és hibrid hajtáso-
kat vagy elektronikusan vezérelt motorokat, 
illetve automatizált CVT hajtóműveket és auto-
mata kormányzási rendszereket tartalmaznak 
a telemetrikus jelátviteli rendszerek mellett.

Univerzális eszközhordozó szántóföldi ro-
botok

Ezek sajátossága, hogy cserélhetők a 
munkaeszközeik és több munkaművelet vé-
gezhető el velük. Ezek közé tartozik a holland 
Dutch Power Company által kifejlesztett és 
gyártott Green Robot CR 18 eszközhordozó 
robot, amelyet egy 3,4 literes, négyhengeres, 
74,5 kW-os (100 LE-s), RTK GPS és telemetrikus 
vezérlésű dízelmotor hajt meg. A vevő kíván-
sága szerint ez lehet FPT (CNH Industrial) vagy 
Perkins motor. Mind a négy kereke hidroszta-
tikusan hajtott és kormányzott. Elöl és hátul 
automata kapcsolású hidraulikus függesztő-
be rendezéssel rendelkezik, mely elöl 750 kg-
os, hátul 1500 kg-os munkagépeket vagy mun-
kaeszközöket képes hordozni. Elöl és hátul is 
rendelkezik TLT kihajtással, a robot üres töme-
ge 3,6 tonna, kisebbik testvére a CR 12, amely-
nek a tömege 2,75 tonna. A Greenrobotok a 
beprogramozott útvonalat járják be RTK GPS 
és telemetrikus ellenőrzés mellett, és elvégzik 
a hozzájuk kapcsolt munkaeszközökkel a rájuk 
bízott feladatokat. A CR 12 és CR 18 eszközhor-
dozó robotok Hollandiában már a gyakorlat-
ban is üzemelnek.

A mezőgazdaság és mezőgépészet jövőbe mutató európai, illetve országos 4.0 fejlesz
tési programjaiban kiemelt helyen szerepel a precíziós (Precsion Farming) és az okos (Smart 
Farming) vagy a digitális gazdálkodás egyes elemeinek, illetve komplex folyamatának 
fejlesztése, amelyeknek a legfőbb célkitűzései, a termelési hatékonyság és a minőségi 
termékelőállítás magasabb szintre emelése. A másik irány a termelésben résztvevő dol
gozók tehermentesítése és a munkakörülményeinek javítása, illetve az élőmunka kiváltá
sa, hisz el kell ismerni, hogy a mezőgazdasági munkakörülmények – legyen az a szántóföl
dön vagy az állattartó telepeken, illetve a kertészetekben – egyértelműen a nehezebbek 
közé tartoznak. Az emberi irányítás továbbra is elkerülhetetlen lesz, de nem a gépeken 
ülve, hanem egy irányító központból közvetítve az utasításokat, ugyanakkor az a megál
lapítás is igazolható, hogy az okos gépek precízebb munkavégzésre képesek az emberek
nél, függetlenül a napszakoktól és a külső körülményektől.

Műszaki fejlesztés

A Case IH ASI Robots első vezető nélküli autonóm robottraktora
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A kanadai Seed Master vetőgépeket és 
vetőaggregátokat gyártó specialista a 2017. évi 
hannoveri Agritechnica kiállításon mutatta be 
a DOT névre keresztelt, univerzális eszközhor-
dozó robotját egy 3,6 m munkaszélességű, 24 
soros Seed Master gabonavető géppel kap-
csolva. A robothoz talajművelő gépek, perme-
tezők, sőt gabonaátrakó gyűjtőtartályok is 
csatlakoztathatók. A 3,8 tonna tömegű eszköz-
hordozó robot erőforrása egy 163 LE-s Cum-
mins dízelmotor, amely hidrosztatikusan hajt-
ja meg a járószerkezetet kerékmotorokon ke-
resztül. Ugyancsak hidrosztatikusan működ-
teti a hozzá kapcsolt, hajtást igénylő munka-
gépeket. Vetőgép adapterei között megtalál-
hatók a 3000-5000 liter közötti központi mag-
tartályos pneumatikus gabona sorvetőgépek 
3,6 és 9,0 m közötti munkaszélességben. Emel-
lett a 12 m munkaszélességű magtakaró hen-
gerkombinációk, a 4500 literes tartállyal sze-
relt, 18 m szélességű szórókerettel rendelkező 
permetezőadapterek és a 17 m3-es, szemes ter-
mények gyűjtésére és átrakására szolgáló tar-
tályos felépítmények. A DOT robot is már a gya-
korlatban vizsgázik. Teljesen autonóm végzi a 
munkáját az egyes munkaműveletekre és nyom-
vonalakra beprogramozva RTK GPS és telemet-
rikus kontroll mellett.

Ugyancsak univerzális eszközhordozó ro-
botot fejlesztett ki „Robotti” néven a dán Ag-
ro intelli cég is, amelyet két 18,5 kW (24,8 LE) 
teljesítményű, Kubota gyártmányú ( jobb és 
bal oldali) dízelmotor hajt meg, valamint mind 
a négy kereke kormányzott. Az eszközhordozó 
üres tömege mindössze 1 tonna, amely 1 tonna 
tömegű munkagépek üzemeltetését teszi lehe-
tővé. A munkagépek le- és felkapcsolását au-
tomata függesztőberendezések, a hajtásukat 
hidrosztatikus TLT-k teszik lehetővé. A mun ka-
gépek a négy kerék által meghatározott U-ala-
kú alvázhoz kapcsolhatók. A gyakorlatban egy 
3 m munkaszélességű, 24 soros Kongskilde 
vetőgéppel dolgozva mutatkozott be, de mag-
ágykészítővel és sorközművelő kultivátorral is 
felszerelhető. Az Agrointelli fejlesztőcéget a 
dán Kongskilde AS munkagépgyártó vállalko-
zás hozta létre, amely 2017-től már CNH In-
dustrial konszern kötelékébe tartozik. A mun-

sor- és fogáscsatlakozás mellett dolgozik to-
vább. Természetesen a tájékozódását RTK GPS 
vételi jelek, lézerradarok és videó kamerák is 
segítik. Az idén már több dániai mezőgazda-
sági üzemben tesztelik majd a robotot.

Sorközművelő és növényápoló robotok
Ezeknek az egyik legnagyobb fejlesztője a 

francia Naio Technologies, amely különböző 
méretben és konstrukcióban gyártja „Oz”, 
„Bob”, „Dino” és „TED” néven sorközművelő és 
növényápoló robotjait, amelyek teljesen elekt-
romos meghajtásúak. Ezek a robotok már pi-
acérettek, és Magyarországon is megvásárol-
hatók a Kertcenter és a P+K 3000 Kft. forgal-
mazásában.

A Naio által gyártott robotok közül a leg-
keresettebb a sorközjáró OZ 440, amely 55 és 
120 cm közötti szélességű sortávolsággal ve-
tett kultúrákban képes elvégezni a sorközök 
mechanikus gyomirtását és kapálását. A szé-
lessége mindössze 40 cm, a hosszúsága 100 cm, 
a magassága 60 cm, az üres tömege akkumu-
látorokkal felszerelve max. 150 kg, össztömege 
max. 300 kg lehet a munkaeszközökkel együtt. 
A sortávolsághoz igazodóan 3-7 db saraboló-
kapával szerelhető fel. A robotot kétféle 24 
Voltos akkumulátorral szállítják. A 2 db 12 V-os 
ólomakkumulátora 80 Ah-ás, de 100 Ah-ás 
Lithium akkuval is rendelhető. Ólomakkumu-
látorral egy feltöltéssel max. 7 órát, a Lithium-
mal akár 10 órát képes egyhuzamban dolgoz-

ni. Mind a négy kereke hajtott és kormányzott. 
A kerekeket 110 W-os elektromotorok hajtják 
meg. Az OZ 440 robot felügyelet nélkül, telje-
sen autonóm módon dolgozik ( járja be a szá-
mára kijelölt sorközöket) nem várt akadály 
esetén azonnal jelez, illetve a munka befejez-
tével is jelzést küld a távfelügyeletét ellátó sze-
mélynek. A programozása a roboton található 
terminálon vagy a távfelügyeletet ellátó tab-
leten, illetve iPad-en keresztül történik. A je-
lenlegi piaci ára 6-7 millió forint körül alakul, 
akkumulátortól és felszereltségtől függően.

A Naio „BOB” sorközjáró robot transz por-
tő ri feladatok ellátására alkalmas. Hasonló 
műsza ki felépítésű, mint az OZ robot, csak szál-
lí tóplatóval rendelkezik, amelyre rakományok 
(rekeszek, ládák stb.) helyezhetők fel maximá-
lisan 250 kg mennyiségben, és azokat tartal-
mukkal együtt autonóm szállítja a gyűjtőhely-
re. Gumihevederes járószerkezettel is készül. 
Elsősorban szőlő- és gyümölcsültetvényekben 
használják, de szabadföldi kertészetekben is 
lehet vele találkozni. Egy feltöltéssel max. 8 
órás üzemre képes. Ültetvények esetében 1,0-
1,5 m sortávolság az ideális. Egyébként, ehhez 
hasonló sorközjáró robotot fejleszt a német 
Robot Markers GmbH is Niko néven. Ugyan-
csak kertészetekben és ültetvényekben hasz-
nálható sorközjáró robotot kínál a CSIR Group 
és robotpermetezőt az ASR (Agro Sprayer Ro-
bot). A francia IRSTEA pedig emberkövető szál-
lítórobotot fejlesztett ki, amely kamerájával és 

kaeszközökkel kapcsolt 
„Robotti” eszközhordo-
zó a programozással 
kijelölt nyomvonalon 
pontosan haladva au-
tonóm végzi a munká-
ját a szántóföldön. Szé-
les fordulók helyett ol-
dalirányú mozgással új 
fogást vesz és pontos 

Műszaki fejlesztés

A Green Robot CR 18 
mulcsozás közben

A kanadai Seed Master 163 LE-s DOT robotja és vetőgépadaptere adapterfelvétel és munka közben



18 Mezőgazdasági Technika, 2018. május

lézerszemével pontosan követi az előtte moz-
gásban lévő dolgozót, amely ha megáll, a ro-
bot is megáll és platójára felhelyezhetők a 
rakományok. Kertészetekben, szőlő- és gyü-
mölcs ültetvényeken használják.

A szintén a Naio által fejlesztett és forgalma-
zott „Dino” robot hidas kialakítású és nagyobb 
teljesítményű, mint az „OZ” vagy a „BOB” robo-
tok, és az ára is borsosabb (25-30 millió HUF). 
A Dino igazi nagyágyú a sorközművelő és nö-
vényápoló robotok között, 2,1 m a szélessége, 
2,2 m a hosszúsága. A has alatti művelt sáv 
(ágyás) szélessége 1,2 m. Kultivátorral egyszer-
re 4-6 sort képes megművelni, de vetésre és pa-
lántázásra is használható. Mind a négy kereke 
villanymotorokon keresztül hajtott és 360 °-ban 
elforgatható, így fordulóív nélkül is képes fo-
gást változtatni. A pontos RTK GPS helyzetmeg-
határozás, a 3D-s kamerák és a lézerszemek 
tö kéletesen hajtják végre a beprogramozott 
moz gásmóddal a művelést. Képes felismerni 

a növényeket, a művelt és műveletlen talajfel-
színt, vagy ültetéskor a talajtakaró fólián a 
lyukakat.

A Naio másik hidas kialakítású robotja 
„TED” névre hallgat és a szőlőültetvények mű-
velésére, illetve ápolására használható. A kü-
lön villanymotorral hajtott kerekeivel a sorkö-
zökben közlekedik és egy szőlősort (vagy inten-
zív kordonos gyümölcsfasort) fog közre. A ro-
bot 1,2-1,8 m sortávolságú, max. 2 m magassá-
gú ültetvényekben használható. Kerekei szin tén 
360 °-ban körbe forgathatók. Az össztömege 
800 kg lehet, átlagsebessége 4 km/h, 8-10 órát 
képes üzemelni, és naponta 5-6 ha szőlőültet-
vény művelését elvégezni.

A Naio Dino hidas kialakítású növényápo-
ló robothoz hasonló felépítésű robot kísérleti 
példányaival világszerte lehet találkozni. Ezek 
közé tartozik a Bosch Automatic Bonirob ro-
botja, amely napjainkban már a gyakorlatban 
vizsgázik. Szántóföldön, szabadföldi és meleg-

házi kertészetekben autonóm módon képes 
vetési, ültetési, kapálási és permetezési felada-
tokat ellátni. A többi hasonló berendezéstől 
abban tér el, hogy szelektív gyomirtásra is hasz-
nálható. Kameráival felismeri a gyomokat és 
szórófejét a gyomnövényre irányítva leperme-
tezi azt. Előre felvett és digitalizált, majd be-
programozott gyomtérkép alapján is képes a 
gyomirtást elvégezni. Annyira autonóm, hogy 
tárolási helyéről képes önállóan felkeresni a 
kezelendő területet, a munkát elvégezni, majd 
visszatérni a garázsába.

Hasonló elveken épül fel az ausztrál Syd-
ney University ACFR Rippa robotja, azzal a kü-
lönbséggel, hogy mechanikusan távolítja el a 
felismert és beazonosított gyomnövényt egy 
x-y koordináta rendszerben dolgozó kapa se-
gítségével. Ennek az az előnye, hogy biogaz-
dálkodás keretében is használható.

Ebbe a csoportba sorolható a francia Car
ré hidas kialakítású, hajtott négykeréken gör-
dülő Anatis robotja is. Különlegessége, hogy a 
nyomtávolsága 1,45 és 2,05 m között állítható, 
egy fogásban sortávolságtól függően 2-6 nö-
vényi sorköz művelését képes elvégezni. A sor-
közművelő kultivátor mellett vetésre, ültetésre 
és permetezésre is használható. Az Anatis 
Trimble RTK GPS pontos helyzetazonosítással 
és automata kormányzással rendelkezik, ame-
lyekhez a Claas Cam Pilot kamerarendszere és 
lézerszkennerek társulnak. Képes azonosítani 
a kultúrnövényeket, a növényi sorokat, a talaj 
paramétereket, a gyomokat egyaránt, ameny-
nyiben ezekben a programozáshoz képes el-
térés mutatkozik, jelzést küld a felügyeletet 
ellátó személynek. Beprogramozva teljesen 
autonóm módon dolgozik. A programozás tör-
ténhet a roboton található terminálon, okos 
telefonon, iPadon vagy tableten keresztül.

Az előzőekhez hasonló robot prototípusá-
val rendelkezik több egyetemi fejlesztőköz-
pont is. Ezek közé sorolható a TU Wien (Bécsi 
Műszaki Egyetem) FRANC (Field Robot for Ad-
vanced Navigation in Bio Crops) robotja, vagy 
a holland Wageningeni Egyetem IAW (Intel-
ligent Autonomus Weeder) robotja, illetve az 
amerikai Queensland University QUT SIFR 

Műszaki fejlesztés

Az Agrointelli Robotti szántóföldi robot gabona- és kukoricavetésben

Az eddigi legnagyobb számban forgalmazott Naio OZ 440 
sorközművelő robot A szállítási munkákat ellátó Naio BOB ültetvény sorközjáró robot
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AgBot II Robotic robotja is. Ugyancsak hidas 
kialakítású, de az előzőeknél nagyobb has ma-
gasságú a francia PumAgri Sitia traktorra 
hasonlító, sokoldalúan hasznosítható robotja, 
amely hátsó hidraulikus függesztőszer ke ze té-
hez többféle munkaeszköz is csatlakoztatha-
tó, így szántóföldön, kertészeti kultúrákban és 
ültevényekben egyaránt használható. Az RTK 
GPS helyzetmeghatározó rendszeren kívül szen-
zorai és kamerái a különböző munkákhoz jól 
programozhatók. Egyes szántóföldi munkák-
nál (pl. vetés) a sebessége elérheti a 10 km/h-t 
is. Teljesen autonóm munkavégzésre alkal-
mas. A gyártó terveiben az szerepel, hogy 
2023-ig 500 db-ot forgalmaznak majd belőle.

Könnyű, mindössze 130 kg-os hidas kiala-
kítású gyomirtó robotot fejlesztett ki a svájci 
Eco robotix StartUp vállalkozás, amelynek 
kü lönlegessége, hogy a ráépített napelemtáb-
lák segítségével munka közben folyamatosan 
tölti a működéshez szükséges akkumulátora-
it, így minden további nélkül képes akár 12 órát 
is naponta dolgozni. Kameráival felismeri a 
gyomokat a kultúrnövények között vagy a le-
gelő gyepén, és robotkarjait ráirányítva gyom-
irtószerrel finoman lepermetezi azokat. Terve-
zője szerint 30 %-kal olcsóbban végzi el a mű-
ve letet minimális talajtömörítés mellett, mint 

a hagyományos gyomirtó permetezők, emellett 
95 %-os is lehet a vegyszermegtakarítás az al-
kalmazásával. Munkaszélessége 2 m, a gyomir-
tó kon cent rátum-tartálya pedig 15 literes. So-
rozatgyártása az év végével kezdődik.

Az előzőhöz hasonló berendezést fejlesz-
tett ki az olasz ZCS (Zeucchetti Centro Systemi) 
cég ZCS Agrirobot néven. Szintén napelem-
pa nelekkel rendelkezik, akkumulátoros meg-
hajtású és hidas kialakítású.

szisztémát. A robotokat azóta tiszteletből 
Xaver névre keresztelték át, Xaver Fendt, a 
Fendt traktorgyár alapítójának keresztnevét 
felhasználva. A Xaver robotok rajokban dol-
gozva végzik a munkájukat a szántóföldön. 
Kicsi, mindössze 50 kg a súlyuk, könnyen moz-
gathatók és gyorsan áttelepíthetők. Az elekt-
romos meghajtású autonóm, rajokban dolgoz-
ni képes robotok egyenként 400 Watt elektro-
mos teljesítménnyel rendelkeznek, négy elekt-

Robotrajok a láthatáron
Sajátos robotfejlesz-

tési koncepciót képvisel-
nek a robotrajok, ame-
lyeknek a legfőbb képvi-
selője az AGCO/Fendt a 
tavalyi Agritechnica kiállí-
táson be is mutatta – és 
ezüstérmet kapott érte –, 
az akkor még Mars névre 
hallgató robotjait és az 
azokra épülő művelési 

Műszaki fejlesztés

A Naio Dino hidas kialakítású robot munka közben A Naio TED szőlősor és sorköz ápolására is alkalmas robot

A Bosch Automatic 
Bonirob programozása

Az ausztrál Sydney University ACFR Rippa szántóföldi robotja A francia Carré Anatis robot négysoros sorközművelő kultivátorral
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romosan hajtott és kormányzott keréken gör-
dülve járják be a beprogramozott nyomvona-
lon a területet. A vetés elvégzésére felkészített 
állapotban 4 literes a magtartályuk, 4 km/h 
se bességgel dolgozva másodpercenként 2 ma-
got helyeznek ki pontosan, szemenként. A mag-
tartályuk kiürülése vagy akkumulátoruk gyen-

gülése esetén felkeresik a tábla sarkában leál-
lított, egyébként a robotok szállítására is al-
kalmas utántöltő állomást. Itt gyorstöltéssel 
automatikusan feltöltik az akkumulátoraikat 
és vetőmagot vételeznek, majd folytatják a 
munkájukat. Nagy pontossággal helyezik ki a 
magokat, a vetés mellett későbbiekben az 

ápolásban is bevethetők. Egy 12 db robotból 
álló robotraj óránként egy hektár kukoricát 
képes teljesen önállóan elvetni. Éjjel-nappal 
képesek dolgozni. Az 50 kg tömegű robotok 
minimális talajtömörítéssel dolgoznak. Folya-
matosan képesek kommunikálni okostele fo-
non vagy iPadon keresztül a munkafolyamat 
irányítójával. Váratlan akadály jelentkezése 
esetén az egész robotraj leáll és vészjelzést 
küld az irányító elé.

A TU Dresden (Dresdai Műszaki Egye
tem) AST gabonabetakarító robotkombájn-
rajok fejlesztésén dolgozik. Ezek a rajokban 
dolgozó, kisebb teljesítményű kombájnok 
vezető nélkül autonóm módon járják be a te-
rületet és aratják le a gabonát, a hozzájuk ren-
delt logisztika szerint adják át a termést az 
azokat felkereső autonóm szállítóeszközök-
nek. A magtartályok töltődését érzékelve vá-
rakozás nélkül jelennek meg a logisztikába 
betervezett szállító járművek a kombájnoknál 
a termény átvételére. Egy trailerrel akár hár-
mas kombájnraj is szállítható egyszerre, így 
gyorsan áttelepíthetők a rajok az egyik terü-
letről a másikra. Az informatikai rendszerek 
rohamos fejlődése, a gépek közötti közvetlen 
kommunikáció megteremtése, a gépek intel-
ligenciaszintjének növekedése gyorsan meg-
teremti a rajban dolgozó autonóm robotgépek 
üzemeltetésének a feltételeit is.

Dr.Hajdú József

Műszaki fejlesztés

A holland Wageningeni Egyetem IAW kapálórobotja Az amerikai Queensland University QUT SIFR AgBot II 
eszközhordozós robotja

A francia Pum Agri Sitia nagy teljesítményű eszközhordozó robotja

A svájci napelemes 
Ecorobotix szelektív 
gyomirtó robot

Az AGCO/Fendt rajban dolgozó XAVER robotja


