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Tarkka dokumentoitu materiaali on
helppo välittää eteenpäin, säilyttää ja
jatkokäsitellä

ASTA järjestelmällä metsäurakoitsija voi
reaaliajassa raportoida työnsuorituksista -
mätästys, istutus, ojitus tai kantojen nosto -
maanomistajalle ja urakanantajalle.

Järjestelmä tallentaa tehdyn suorituksen
paikkatiedon , sekä tähän liitettävissä oleva
muu merkityksellinen tieto kuten
taimien/mättäiden määrä, tiheys, taimilaji,
käsittely ja paljon muuta!

ASTA- järjestelmä voidaan asentaa kaikkiin
metsässä liikkuviin koneisiin ASTA-
järjestelmä kertoo muokkauspisteen paikan,
pinta-alan ja tiheyden. Toimii myös
esimerkiksi linjan raivauksessa sekä kannon
nostossa!

Risutec supplies forest
contractors and forest

owners with mechanical
forest management

equipment and solutions.
We design, manufacture

and deliver proven efficient
forest machines for the

phases of forest
construction and seedling

management, not forgetting
the digitization of forestry

contracting.

Risutec ASTA -
dokumentointi-
järjestelmä näyttää
taimen ja mättään
sijainnit sekä istutus- ja
raivausalueet
reaaliajassa

Kaikkiin metsässä
liikkuviin koneisiin

ASTAn edut

Risutec

Risutecin ASTA järjestelmä kytketään
kaivinkoneen joystickin painikkeisiin.
Voidaan esiohjelmoida yleisimmät
tominnot sopivaksi urakoitsijan työhön.

Voidaan käyttää työsuorituksen
maksuperusteena, joko pinta-alan tai
kappalemäärän kautta. ASTA voi
muuttaa hehtaariperusteisen taksan
yksikköperusteiseksi

Reaaliaikainen tieto auttaa reagoimaan
ja korjaamaan tilannetta välittömästi

ASTA eliminoi ylitiheyden urakoinnissa
ja voidaan välttää hukka
taimilogistiikassa

ASTA poistaa koealojen mittaustarpeen
kokonaan

ASTA on Android
sovellus, joka
keskusyksikön ja
muiden
oheislaitteiden
kuten antennin
avulla
mahdollistaa
uudenlaisen,
tehokkaaman ja
läpinäkyvämmän
metsäurakoinnjn.
ASTA on
ladattavissa 
 Googlen Play
kaupasta.

Näyttää metsätilojen rajat,
säästöpuukohteet ja muut arvokkaat
kohteet

ASTA-järjestelmä
DATASHEET

HALLITSE, DOKUMENTOI JA RAPORTOI TYÖMAASI
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ASTA-järjestelmä

Esimerkkilaskelma säästöstä 100 ha / 100 päivää:
Ylitiheys hehtaarilla 200 kpl, mätästyshinta 350 €/ha, muokkausmäärä 100 ha = 3500 €

Tuloste kelpaa mittaustulokseksi useilla yhtiöillä. 20 min lisää työaikaa / pvä = 20 € / pvä = 2000 €

Tehokkaampaa urakointia!
Pyydä meiltä ASTA- tarjous ja siirry kohti Porintie 314, Halli 5,

29250, Nakkila,
FINLAND

risutec@risutec.fi
+358 50 338 9160

Yhteys

LISÄÄ
Lue

DATASHEET

HALLITSE, DOKUMENTOI JA RAPORTOI TYÖMAASI

Kerätty tieto voidaan myös sijoittaa jälkeenpäin GPX-tietoa käsittelevään
karttaan esim. Google Maps.

12V/24V järjestelmäTarkkuus +-1 m*
Eri tallennusten selaus- ja tulostusmahdollisuus:
PNG, PDF, XML ja GPX -tiedostot
12V/24V järjestelmä - Toimii 9V paristolla
Mobiili, voidaan käyttää Android-järjestelmällä
toimivalla tabletilla tai puhelimella (ei sisälly
normaaliin toimitukseen)
Puomikaapelin pituudet magneettiantenni 3 m+
puomikaapeli 10 m (lisätilauksesta
puomikaapelin jatko:  5 m, ei kuitenkaan
suositella kuin poikkeustapauksissa)
Saatavana myös kannettava ASTA- päätelaite
Koko alan kontrollimittaus
Ojitusalueiden jälkimittaus
Heavy-duty antennikaapeli

ASTA ESIMERKKIRAPORTTIASTAn Tekniset tiedot

Mene pääsivulla päävalikkoon (kolme
pystysuorassa olevaa pistettä)
Valitse asetukset
Kohta muut--> lisäasetukset
Valitse tietojen vienti, Tiedostojen
yhteensopivuus muuttuu tummaksi
Valitse WoodForce

Ohjeet WoodForce tiedostolähetykseen:

Etusivulle uutta aluetta valittaessa valitaan joko
WoodForce tai muu. Huomio! Valintaa ei voi
muuttaa jälkikäteen tai kesken työmaata.

ASTA on Woodforce yhteensopiva
ASTAsta voit lähettää tietosi suoraan Woodforce
toiminnanohjausjärjestelmään urakanantajan
tarkistettavaksi. Oheisesta listasta löydät
tiedostonlähetysohjeen. Ole meihin yhteydessä mikäli
tarvitset vielä lisäapua aiheeseen. 


