
ROBOTTI
We Automate Farming



FRÅN INNOVATIONSHUS
TILL GLOBALT
PRODUKTIONSFÖRETAG

AGROINTELLI grundades år 2015 i Danmark som ett
innovationshus för ny teknologi inom
jordbrukssektorn.
Till en början hade AGROINTELLI ett nära samarbete
med forskningsinstitutioner och introducerade en
rad nya tekniker som företaget har fått många
innovationspriser för.

AGROINTELLIS huvudsakliga
strategiska fokus just nu är
storskalig tillverkning och

distribution av ROBOTTI som
ett svar på aktuella trender och
utmaningar inom den moderna

livsmedelsbranschen och
jordbrukssektorn.

ROBOTTI är redan i
serieproduktion och används av
jordbrukare runt om i Europa.   

ROBOTTI



Professionella jordbrukare letar efter
självgående precisionslösningar som är
robusta, kraftfulla och som har hög
arbetskapacitet. Därför har agrointelli
utvecklat ROBOTTI 150D. 
Tillverkningen sker i Danmark i egen
fabrik.

En kraftfull jordbruksrobot med ett
traditionellt dieseldrivet hydrauliskt
system som har kapacitet att arbeta timme
efter timme – även under natten.

ROBOTTI är en hållbar lösning bland
annat eftersom den förbrukar avsevärt
mindre bränsle. 
Beroende på jordmån och drift är
förbrukningen cirka 3-6 liter per timme

ROBOTTI väger betydligt mindre än
traditionella alternativ: endast runt 
3000 kg. Det minimerar risken för
jordkompaktering

VERKTYGSBÄRANDE 
ROBOT

ROBOTTI har belönats med ”Solar
Impulse Label”, som belönar effektiva,
rena och lönsamma lösningar som har
en positiv inverkan på miljö och
livskvalitet.



ZERO-TURN

AUTONOMT JORDBRUK

En ”Zero-Turn” är när ROBOTTI vänder med
noll svängradie, dvs. vrider sig runt en fast
punkt.
Den här tekniken gör att ROBOTTI kan
svänga på smala åkerrenar och på så sätt öka
utnyttjandet av fälten med ökad
skördeavkastning som följd.

Detta är särskilt användbart i bäddodlingar
där åkerrenar vanligtvis inte är uppodlade.

Rotationscentrum

ROBOTTI styrs autonomt av en dator
och är självgående. 
Baserat på vad du matar in beräknar
och navigerar den på egen hand och
följer en optimerad rutt över fältet.
ROBOTTI arbetar timme efter timme. 

Mitt på den centrala bommen är en
trepunkts standardlyft installerad. Det
gör att roboten kan arbeta med en
mängd olika verktyg i fält.
Arbetsbredden mellan modulerna är
som standard 3 meter men kan
anpassas efter jordbrukarens behov.



Exempel

 
1: Vete, korn, havre, råg 

2: Potatis, sallat, morot, lök,

purjolök, rotfrukter 

3: Majs, bondböna, raps, solros,

sockerbeta 

4: Jordgubbe 

5: Små träd

 

6: Rajgräs, svingel
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Grödor
 

1.Spannmål 
2.Grönsaker
3.Radgrödor
4.Bär 
5.Trädkammare
6.Gräs (frö)

Skörd

Stubbodling

Besprutning

Ogräsrensning

Sådd
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ROBUST OCH PÅLITLIG
ROBOTTI är ett mekaniskt system som drivs med diesel/hydraulik,
utan mänsklig förare. ROBOTTI har en trepunkts standardlyft. Det
gör ROBOTTI stabil och pålitlig och den kan använda
standardredskap som redan finns tillgängliga på marknaden.
Roboten består av två moduler som är sammankopplade med en
mittbom.

ROBOTTI använder RTK GPS-teknologi med hög precision för
navigering. RTK har överlag en precision på plus minus 2 cm. Men
enligt vår erfarenhet ger robotens design en ännu exaktare
navigering än så.

Det är säkert att använda ROBOTTI –
även under natten.
Den följer alla standarder och krav i
EU:s maskindirektiv. ROBOTTI  är
CE-märkt och dess säkerhetssystem
har designats på ett redundant sätt.
Det innebär att olika
säkerhetssystem aktiveras om det
oväntade inträffar.

MEKANISKT SYSTEM

Robotti har ett dieseldrivet
hydrauliskt system med

välbeprövade komponenter.
Det mekaniska systemet gör
den enkel att underhålla och

reservdelar finns alltid i
närheten. Det gör att roboten

kan arbeta dygnet runt – 
den behöver bara tankas 

då och då.
 

Robotti har två stycken 110
liters tankar, och förbrukar,

beroende på uppgift och
jordförhållanden, 3-6 liter i

timmen. 

SÄKERHET



VÄLJ DEN
ARBETSBREDD SOM

PASSAR DIG

TEKNISKA
SPECIFIKATIONER

Bredd (standard)
BKT Agrimax 320-65 R16

Bredd: 31,9 cm

Smal
BKT Agrimax 260-70 R16

Bredd: 25,8 cm

Observera: Andra mått är tillgängliga på begäran.

2,91 m - 4,90 m

1,66 m - 3,65 m

2,
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Vy från sidan

Vy ovanifrån

Vy framifrån



+45 9363 3001
Contact_us@agrointelli.com
Agrointelli.com

Agro Intelligence ApS
Agro Food Park 13
DK 8200, Aarhus N
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