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Бачення компанії «Техніка і технології»  

щодо організації етапів ефективної логістики. 
 

Контроль якості 
зібраного зерна 

Контроль ваги зерна, 
що перевантажується 

Контроль ваги 
зерна, що 

перевозиться 

Контроль ваги 
зерна, що 

розподіляється 

Контроль ваги 
зерна що 

навантажується 



СИСТЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЯКОСТІ ТА КЛАСНОСТІ ЗЕРНА В МОМЕНТ 

ЗБОРУ ВРОЖАЮ ДЛЯ КОМБАЙНА TOP SCALE 

Унікальна система для комбайну, яка здійснює спектральний аналіз у польових 
умовах в режимі реального часу. Система Top Scale визначає відсотковий вміст 

вологи (або сухої речовини), крохмалю, сирого протеїну, ADF*, NDF**, попелу та 

сирого жиру в рослинній сировині за декілька секунд. Результати відображаються 
на панелі управління в кабіні комбайна. 

аналіз в режимі реального часу; 

визначає реальну якість зібраного матеріалу; 
визначає КЛАС зерна; 
результати відображаються на панелі управління в кабіні, а також можуть бути 

переданні в систему контролю комбайна. 

ОСОБЛИВОСТІ: 

 багатомовний інтерфейс; 

 можливість зміни налаштувань: кількість 
десяткових знаків, формат дати, налаштування 
друку; 

 обслуговування: за допомогою інтернету та 
підключення по USB, можлива постійна 
діагностика і прогнозування результатів; 

 відкрита система з обміном даними по 
протоколу «CANOPEN» для підключення до будь-
якої системи управління комбайна. 

*ADF - кислотно-детергентна клітковина; **NDF - нейтрально-детергентна клітковина 



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВАГИ ПРИ ПЕРЕВАНТАЖЕННІ  
З БУНКЕРОМ-НАКОПИЧУВАЧЕМ В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

Система призначена для повного контролю зернового бункера-накопичувача: 
зважування сировини, що завантажується з автоматичним контролем ваги 

вивантаження і передачі збережених даних в спеціалізоване ПЗ. Система 

розроблена для оптимізації робочих процесів і економії коштів замовника. 

зважування в польових умовах; 

повний контроль над роботою бункера і його операторів; 

всі дані на комп’ютері для контролю та полегшення роботи оператора в полі; 

контроль перезавантаження, що забезпечує безпеку перевезення сировини. 

ОСОБЛИВОСТІ: 

 зрозумілий та доступний інтерфейс 
програмного забезпечення; 

 два дисплея для максимально повного 
відображення всієї інформації і роботи 
бункера-накопичувача; 

 обмін даними з комп’ютером для повного і 
безперервного контролю процесу збирання 
врожаю; 

 дисплей для відображення показань ваги 
(гарантує оптимальну видимість в умовах 
попадання прямих сонячних променів); 



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ І ОБЛІКУ ВАГИ ПРИ ПЕРЕВЕЗЕННІ 
ВАНТАЖНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ НА ТІК, ЕЛЕВАТОР ЧИ В ПОРТ 

Система контролю та обліку ваги зерна при завантаженні/розвантаженні: на полі, на 

току, елеваторі, в порту. Встановлюється на великогабаритні автомобілі та забезпечує 

повний контроль: зважує сировину в реальному часі, контролює вивантаження і 

забезпечує передачу даних. 

зважування сировини в польових умовах в момент завантаження; 

унеможливлює крадіжки при транспортуванні сировини; 

завантаження/вивантаження по чеку (звіт по кожній окремій машині); 

oтримання інформації про перевезення сировини в тому числі на ПК. 

ОСОБЛИВОСТІ: 

 облік: назви поля, замовника, номер складу, 
причепа, оператора, назви сировини; 

 контроль перевантаження = безпека 
перевезення; 

 зрозумілий інтерфейс ПЗ; 

 графічний дисплей для відображення всієї 
інформації поточних і попередніх сеансів 
роботи; 

 інтерфейс обміну даними з ПК для повного і 
безперервного контролю процесу збирання 
врожаю; 



СИСТЕМА КОНТРОЛЮ ВАГИ ЗЕРНА, ЩО РОЗПОДІЛЯЄТЬСЯ,  

НА АВТОМОБІЛІ, в т.ч. типу ГАЗ/ЗІЛ, «SENSOTRUCK» 

Система контролю та обліку ваги зерна при завантаженні/розвантаженні: на полі, на 

току, елеваторі, при розвезенні пайовикам. Встановлюється на автомобілі 22 виробників, 

в т.ч. типу ГАЗ/ЗІЛ, та забезпечує повний контроль причепа: зважує сировину в реальному 

часі, контролює вивантаження і забезпечує передачу даних на комп’ютер. 

зважування сировини в польових умовах в момент завантаження; 

унеможливлює крадіжки; 

завантаження/вивантаження по чеку (звіт по кожній машині); 

oтримання інформації в режимі on-line. 

ОСОБЛИВОСТІ: 

 облік: назви поля, замовника, номер складу, 
причепа, оператора, назви сировини; 

 контроль перевантаження = безпека 
перевезення; 

 зрозумілий інтерфейс ПЗ; 

 графічний дисплей на три рядки для 
відображення всієї інформації поточних і 
попередніх сеансів роботи; 

 інтерфейс обміну даними з ПК для повного і 
безперервного контролю процесу збирання 
врожаю; 



ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ПРОЦЕСУ ЗАВАНТАЖЕННЯ 

Система зважування з високою точністю для телескопічних, колісних та 
фронтальних навантажувачів. Призначена для зважування матеріалу під час 

завантажувального процесу в динамічному режимі, з можливістю управління 

даними. Може працювати в складних погодних умовах. 

використання виключно сучасних технологій; 

міцний і водонепроникний корпус, що витримує роботу в жорстких умовах; 

автоматичне сумування ваги - до 256 зважувань, з граничним значенням в 999 тонн; 

передача показників ваги в режимі on-line. 

ОСОБЛИВОСТІ: 

 фіксування і попередження про 
перезавантаження; 

 дисплей з підсвічуванням, для зручного читання, 
на якому відображається вся необхідна 
інформація; 

 можливість редагування найменувань 
компонентів, клієнтської і призначеної для 
користувача бази; 

 точне та легке калібрування, що дозволяє 
отримати самі точні показники з Вашої 
системи. 



Система 
Показник точності 

вимірювання** 

Система TOP SCALE для комбайнів ± 3% 

Система контролю ваги при перевантаженні з 
бункером-накопичувачем 

± 1% 

Система контролю і обліку ваги для 
великогабаритних вантажівок 

± 2% 

Система контролю і обліку ваги «SENSOTRUCK» 
для автомобілів типу ГАЗ/ЗІЛ 

± 4% 

Система контролю завантаження сировини 
навантажувачем* 

± 1% 

ПОКАЗНИКИ ТОЧНОСТІ СИСТЕМ КОНТРОЛЮ ТА ОБЛІКУ 
В таблиці приведенні похибки вимірювання кожної окремої системи. 

* Для системи контролю завантаження сировини навантажувачем похибка вказана від ваги, що підіймається 
ковшем. 
  
** Показники точності вимірювань надані з великим запасом, з розрахунку встановлення до 10 датчиків. 
Показник похибки на кожному окремому датчику від 0,1%. 



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОГО ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ  

В РЕЖИМІ РЕАЛЬНОГО ЧАСУ 

Дані якості 

Дані транспортування 

Дані навантаження 

GPS 
Перегляд даних на 

комп’ютері чи 
мобільному 



ТОВ «ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЇ» 

17 офісів на території України 

9 виставкових майданчиків 

сільськогосподарської техніки  
та обладнання 

150 професіоналів високого  

рівня, завжди готових разом  
з Вами вирішити питання 

Cайт   www.t-i-t.com.ua  

Звертайтеся! Для Вас працює: 

http://www.t-i-t.com.ua/
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