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Sistemele iMETOS® transformă
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agricultura inteligentă de la
”o simplă idee” în realitate

De ce trebuie să alegeți iMETOS®?
Era digitală a sosit. Ea a devenit mai mult decât o parte

iMETOS® 3.3

MONITORIZAREA
INSECTELOR

din viața noastră de zi cu zi; ea a început, de asemenea,

PROTECȚIA
PLANTELOR

să schimbe agricultura. Datorită tehnologiilor

iMETOS® ECO D3

metos.at/home/imetos33

metos.at/home/imetos-eco-d3

iMETOS CropVIEW®

iMETOS iSCOUT®

iMETOS® MobiLab

iMETOS® LPWAN

SUPRAVEGHEREA
CÂMPULUI
LA DISTANȚĂ

inovatoare, agricultorii din întreaga lume revizuiesc
managementul fermelor – asigurând creșterea

MANAGEMENTUL
RESURSELOR
DE APĂ

PROGNOZA
METEO

randamentului și a veniturilor, cu atenție monitorizând
și optimizând datele inițiale.
Sistemele de susținere a deciziilor iMETOS® joacă un
rol important în colectarea datelor de mediu utilizate

MONITIRIZAREA
VREMII

AUTOMATIZAREA
IRIGĂRII

pentru optimizarea gestionării fermelor și planificarea
intensificată a terenurilor, inclusiv protecția plantelor și
ACCES LA DATE ÎN TIMP REAL
ȘI SUPORT DECIZIONAL

îngrășămintelor, prognoza culturilor și multe altele.

metos.at/home/cropview

metos.at/home/iscout

De-a lungul anilor, iMETOS® a devenit un brand global
cu suport local și suntem mândri să spunem că am
reușit să ajungem în aproape toate colțurile lumii.
Credem că tehnologiile fiabile, de înaltă precizie și
sprijinul partenerilor noștri instruiți din întreaga lume,

FERTILITATEA
SOLULUI

HARTA
SOLURILOR

sunt o condiție pentru succes. Marca iMETOS® durează
mai mult, funcționează mai bine, este mai ușor de
utilizat și vă oferă cel mai mic cost total.

MONITORIZARE
PRIN SATELIȚI

URMĂRIREA
LUCRĂRILOR

MONITORIZAREA INSTALAȚIILOR
DE DEPOZITARE ȘI
A REZERVOARELOR

Aplicabil în toate zonele climatice, poate fi utilizat în diverse industrii și în alte scopuri - de la
agricultură la cercetare, hidrologie, meteorologie, avertizare împotriva inundațiilor, etc.

Platformele și aplicațiile noastre mobile
P L A T FO R MA F i el dCl i m a te

metos.at/home/imetos-mobilab

iMETOS® LoRa
iMETOS® NB IoT

APL I CA Ț I A M OBI L Ă Field C l i m at e

Platforma FieldClimate include un număr
de sisteme de monitorizare fără fir sub
marca iMETOS®.

iMETOS® Active Tracker
metos.at/home/imetos-trackers

ng.fieldclimate.com

iMETOS® Object Tracker

