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KIM JESTEŚMY

Globtrak Polska, rodzinna firma działająca na rynku od 2009 roku. Zainspirowani nowymi 
technologiami, dostarczamy innowacyjne rozwiązań dla wielu branż, do zdalnego (on-
line) zarządzania pracą maszyn, ciągników, kombajnów, flot pojazdów. Z  wykorzystaniem 
modułu GPS lokalizujemy Twój sprzęt. Tworząc rozwiązania technologiczne   
SMART FARMING, automatyzujemy wewnętrzne procesy w  rolnictwie, takie jak sianie, 
opryskiwanie, koszenie i  wiele innych. Optymalizujemy wykorzystanie sprzętu dzięki 
montażowi czujników. Generujemy oszczędności paliwa wykorzystując stały nadzór 
nad tankowaniem. Zwiększamy efektywność pojazdów m.in. monitorując czas ich pracy 
. Posiadamy ponad 13 letnie doświadczenie w  dziedzinie zarządzania zróżnicowaną flotą. 
Wyposażyliśmy ponad 1100 pojazdów w  kamery z  podglądem on-line. Wdrażamy w  całym 
kraju rozwiązania z zakresu ROLNICTWA PRECYZYJNEGO.

Globtrak to:

Gwarancja najwyższej jakości ,
Lojalność wobec Klientów,
Otwartość na nieustanny rozwój i  wyzwania,
Bezpieczeństwo w wykorzystaniem kamer 360,
Troska o lepszą przyszłość,
Rzetelny serwis 
Autorskie rozwiązania dla Rolnictwa,
Konsekwentne wdrażanie innowacji .

Dla nas innowacje to pasja, której oddajemy się bez reszty. To rozwiązania, które pozwalają 
nam tworzyć bezpieczną i  komfortową przestrzeń pracy. Wyrażają także naszą oddanie 
Klientom, którzy są dla nas inspiracją i  motywacją do działania w  tworzeniu nowych 
funkcjonalności.

Jako zespół działamy zawsze z troską o drugiego człowieka. Wspieramy się i motywujemy do 
rozwoju, aby zapewnić Wam – naszym Klientom, kontrahentom i współpracownikom pełną 
satysfakcję. Chcemy, aby rozwiązania SMART, stały się udziałem nas wszystkich! Kochamy 
zaskakiwać nieszablonowymi pomysłami, dlatego wraz z  nami możecie już dzisiaj udać się 
w  podróż do przyszłości. Przyszłości, w  której technologie zapewniają bezpieczeństwo, 
komfort i funkcjonalność z najśmielszych marzeń!

CZYM DLA WAS SĄ INNOWACJE?



AKTUALNOŚCI

Rolnictwo precyzyjne Globtrak
z dofinasowaniem!

Nawet 500tys. złotych dofinansowania dla rolników na rozwój 

usług rolniczych w 2022 r. 

Od 7 lipca 2022 r. rusza nabór  wniosków na dofinansowanie dla 

rolników w ramach „Wsparcia inwestycji w tworzenie i rozwój 

działalności pozarolniczej” – jakie warunki należy spełnić aby je 

otrzymać? 

Więcej informacji na ten temat, po zeskanowaniu kodu QR

AgroShow- Bednary

A gdzie będziemy następnym razem? Na pewno spotkamy się 

podczas AgroShow w Bednarach! PIGMiUR nie oszczędzi Nas 

we wrześniu. Pełno atrakcji, maszyn i  urządzeń rolniczych, 

doradców i ekspertów. A w śród tego wszystkiego MY i NASZE 

ROZWIĄZANIA - ROLNICTWO PRECYZYJNE.

Widzimy się 23-25 września. 

Do zobaczenia! 

KINGA
tel.: 504 664 037
e-mail: k.ciszek@globtrak.pl

Spotkaj
się 
z Nami!

będziemy

Nie możesz się doczekać spotkania?

Wolisz bardziej kameralne spotkanie? Bez tłumów? 

A może masz wokół siebie osoby zainteresowane tematyką rolniczą 

i naszymi rozwiązaniami? Spotkajmy się wcześniej!

Mamy możliwość zorganizowania spotkania w mniejszym gronie. 

Powiedz nam tylko o tym! Czekamy na twój sygnał!



AUTOSTEROWANIE
KOMPONENTY SYSTEMU

KORZYŚCI SYSTEMU

  

Precyzyjna korekcji RTK

-automatyczne prowadzenie 

po ścieżkach równoległych dzięki 

najnowocześniejszej technologii

Oszczędność nasion, nawozów 

i czasu

-zmiejszenie ilości straconego 

materiału, unikanie nadmierniego 

nawożenia, generownie 

dodatkowych zasobów

Standardy Rolinctwa 4.0

-smart farming, mapowanie pola, 

autosterowanie, automatyczna 

kontrola dawki, mniejsze zużycie 

paliwa 

Uniwersalność systemu

-integracja sprzętu w ramach 

zróżnicowanej floty maszyn,

zarządzanie w prosty sposób 

dzięki stałemu łączu internetu



CZYM W ROLNICTWIE JEST 
AUTOMATYCZNE STEROWANIE GLOBTRAK ?

AGRO-EDU

System automatycznego sterowania, kontroluje kierowanie pojazdem i pomaga z dużą precyzją śledzić linie ustawione na G7 

Plus. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz w prosty sposób, przełączyć się z systemu manualnego nakierowania, na automa-

tyczną jazdę, co oznacza, że możesz skupić się na sterowaniu narzędziami, zamiast martwić się o kierownicę. Poprawia to jakość 

i efektywność pracy. W każdej chwili, możesz wyłączyć automatyczne kierowanie lub je włączyć, dotykając odpowiedniej ikony 

na wyświetlaczu G7 Plus. 

Nawigacja satelitarna wraz z komputerowym systemem automatycznego sterowania maszyną, znacznie upraszczają codzien-

ne prace rolnicze. Wysiłek operatora maszyny jest ograniczony do minimum. Flota maszyn może pracować nocą lub w ciężkich 

warunkach pogodowych (słaba widoczność, mgła, zakurzenie pól). Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, w której np. czas żniw 

zostaje ograniczony przez wąskie okno pogodowe. System Autosterowania, w krótkim czasie maksymalizuje wydajność pracy 

i pozwala osiągnąć efekt, który w normalnych warunkach nie byłby możliwy. 

Silnik G7 Plus Antena RTK

MONTAŻ

Silnik systemu montuje się na istniejącej kierownicy 

bez konieczności jej demontażu dzięki opatentowa-

nemu uniwersalnemu pierścieniowi zębatemu. Silnik 

blokuje się i wyłącza w celu szybkiego i łatwego prze-

noszenia między pojazdami różnych marek i typów ( 

ciągniki, opryskiwacze, rozrzutniki lun kombajny)

Autosterowanie, mapowanie pola, korekcja RTK, precyzyjne daw-

kowanie środków – każda z tych funkcji, jaką zawiera TELEMATYKA 

ROLNICZA GLOBTRAK, wpływa bezpośrednio na:

oszczędność nawozu, paliwa, energii, czasu pracy, ziaren,

maksymalną precyzję dawkowania środków ochrony roślin,

minimalizowanie negatywnego wpływu na środowisko 

poprzez ograniczenie zużycia paliwa, herbicydów oraz śladu 

węglowego,

maksymalne wykorzystanie czasu pracy,

zrównoważoną gospodarkę rolną – dbałość o stan gleby, 

zapobieganie przesuszeniu i erozji,

zrównoważoną gospodarkę wodną.
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Skontaktuj się z nami

MONIKA
tel.: 504 664 028
e-mail: m.armata@globtrak.pl

KINGA
tel.: 504 664 037
e-mail: k.ciszek@globtrak.pl

SYLWIA
tel.: 514 761 431
e-mail: s.ptak@globtrak.pl

ALEKSANDRA
tel.: 573 490 113
e-mail: a.kobryn@globtrak.pl

Globtrak Polska Sp. z o.o.
ul. Wincentego Witosa 65/2
25-561 Kielce

Nasza siedziba:

nasze nowe www:

obserwuj nas na :

Skanuj
i dowiedz się

więcej


