ARCUSIN S.A.
Breu descripció de l’empresa
• Empresa Familiar
• Més de 100 anys d'història en el món de l’agricultura i
mes de 40 anys dedicats a la Fabricació de Maquinaria
Agrícola Especialitzada
• Manipulació de tot tipus de farratje, palla i
d’altres subproductes que es pugui empacar
• Productes:
• Remolcs Autocarregador de Paques
• Agrupadors de Paques Petites
• Acumulador de Paques
• Vibradors per Fruits secs i Olives
• Mes de 30 anys exportant màquines amb presencia a
mes de 50 països d’els 5 continents.
• Punts forts:
• Departament d’ingenynieria propi
• Subcontractació a Taller Auxiliars de la
fabricació
• Servei Pos-Venda a tot el mon.
• Departament Comercial

Repte o necessitat a la que s’enfrenta
la meva empresa.
• Innovar amb les tecnologies 4.0
• GEO localització de camps i paques
• Serveis Preventius i Predictius de Manteniment
• Senssorització
• Control d’Unitats de Carga i Control de
Pesos
• Per camps
• Per dies
• Per Campanyes
• Estadístiques de producció i rentabilitat
• Comunicació Maquina / SAT
• Servei Post Venda « on line »

Josep R. Pons

TEYME Tecnología Agrícola
Breu descripció de l’empresa
•

Fabricant de màquines per la
protecció de cultius
(atomitzadors, nebulitzadors,
polvoritzadors, herbicides,
empolsadors...)

•

Més de 45 anys, innovant en la
millora dels tractaments i la
productivitat en l’agricultura

•

Present en més de 30 països

Repte o necessitat a la que s’enfrenta
la meva empresa/entitat
•
•
•
•

Fabricació i homologació
d’elements electrònics
Fabricació del cablejat elèctric
Mecanitzat i assemblatge dels
diferents elements del sistema
Desenvolupament de la
plataforma de dades al núvol,
centralitzada, escalable i modular

Josep Mª.
Zapater

CONIC SYSTEM SL
• Disseny i fabricació de
solucions tecnològiques per a
vivers hortícoles
• Equip propi R+D+I
• 30 anys d'experiència en el
sector
• Les vendes al mercat exterior
suposen un 80% del volum de
negoci
• Principals mercats: Turquia,
França, Mèxic, Xile, Israel, Xina
i Japó

• Ùs d’ intel·ligència artificial per
a la sembra de precisió
personalitzada
• Big Data per a la gestió integral
de
vivers,
planificació,
producció, comercialització i
traçabilitat.
• Desenvolupament de PLC en
xarxa per al control modular,
comunicació Wifi, radio, Net-Lan

FOTO + nom(s)
del participant
(s)
Jordi Gusi

Raw Data
Breu descripció de l’empresa
•

A Raw Data som especialistes en
proporcionar solucions
d’intel·ligencia artificial i big data
per agricultura

Solucions/tecnologies pel sector
agrícola que ofereix la meva
empresa/entitat
•

•
•
•

Models de predicció per viticultura
i fruticultura per obtenir
rendiments i maduració amb
antelació
Models de predicció de malalties
com el mildiu
Reconeixement facial per a control
de presencia de treballadors
……..

FOTO + nom(s)
del participant
(s)

Qui som?
•
•
•
•
•
•
•
•

Joves emprenedors perifèrics.
Equip enginyers multidisciplinar.
Escola de pilots i Operadora
certificada per AESA.
Distribuïdors oficials DJI (marca
líder del sector).
Totes aplicacions tecnològiques
amb DRON.
Especialitzats en indústria 4.0 i
agricultura de precisió.
Repte I+R+D a cada client.
« No som els primers, però serem
els millors » (Steve Jobs)
Pau
Jornet
Director
Tècnic

Què oferim?
•

•
•

Agricultura de precisió (monitorització):
• Topografia
• Estat maduratiu
• Estrés hídric
• Plagues i malalties
• Estrés nutricional
• Malherbologia
Aplicacions fitosanitàries: Dron
fumigar/sembrar matrícula Núm 1 a
Catalunya llest per operar.
Projectes I+D:
• Espantar flamencs
• Prototip dron fumigació/sembra
Hadar
Ayxandri
Director
Comercial

- Davinci Group
Breu descripció de l’empresa

Solucions/tecnologies pel sector
agrícola que ofereix Ackstorm

•

•

Arquitectures de monitorizació en
temps real

•

Predicció a partir de les dades

•

Classificació: detectar anomalies i
segmentació per analítica dels
grups

•
•
•
•
•
•
•

Grup Català amb 20 anys de
background
Especialitzats en arquitectura
cloud
300 projectes de transformació
Innovació de processos
Implementació i gestió del canvi
Suport 24 x 7 d’arquitectures
Dèficit tecnològic
Certificacions de fabricants

A
A

Àlex
Torrella

- Davinci Group

A
A

Àlex
Torrella

- Davinci Group

A
A
Àlex
Torrella

Somos expertos en convertir sus
datos en información útil para la
toma de decisiones
• Convertimos datos en información
útil.

•

Mantenimiento predictivo de
equipos industriales. Identificación
de variables clave. Seguimiento de
su evolución temporal y aviso.

•

Monitorización y regulación de
procesos. Seguimiento de los
datos de operación y alarma
cuando salen de los rangos
habituales.

•

Utilización de DOE (pruebas
multivariable) para optimización
de productos y procesos.

• Expertos en DOE.
• Generamos valor a partir de los
datos de proceso de los equipos
industriales.
• Usamos datos en tiempo real de
plantas y equipos para optimizar
su operación, mejorar su gestión o
reducir riesgo de fallos.

Xavier TortMartorell

•

……..

•

……..

Rokubun is a
Navigation Technologies company
oriented to fulfill the demand of
ubiquitous accurate and scalable
geolocation technologies.
Rokubun offers positioning solutions
targeted to the moving devices market
and, in particular, to Unmanned Aerial
Vehicles (UAV), Location-based services,
V2X technologies (Connected Car), wide
area logistics and precision farming.

Bit Genoma
Bit Genoma

Solucions

• Enginyeria de software

• Lora, sigfox, M2M

• Projectes IIOT 4.0

• Arquitectura cloud

• Prototipatge

• Apps mòbil i web

• Experiència transversal

• Big Data

Miquel Martín
679 87 45 24
miquel.martin@bitgenoma.com

Bit Genoma
Com treballem

Valor afegit pels nostres clients

• Dev-Ops
• Lean manufacturing

• Monetitzar serveis
addicionals

Software propi

• Reducció costos de
manteniment

• Safety Work Permits
• Seroteca

• R&D: Millorar el producte

Miquel Martín, 679 87 45 24
miquel.martin@bitgenoma.com

INFRANOR SPAIN, SL

GRUP INFRANOR
•
•
•
•
•
•
•

Fabricant de servomotors elèctrics
i servodrives
D'origen suís i amb presència
global
40 anys d’experiència
4 fàbriques, 7 oficines d’enginyeria
i vendes (Europa, USA, Xina)
Solucions d’automatització
optimitzades i personalitzades
Extensa gamma de motors i drives
Experiència en diferents sectors,
detecció de sinèrgies

Solucions/tecnologies pel sector
agrícola que ofereix la meva
empresa/entitat
•
•
•

Servosistemes elèctrics en
substitució de sistemes hidràulics i
neumàtics (millora eficiència)
Servomotors pel desenvolupament
de robots i vehicles autònoms
(millora eficiència, productivitat)
Servomotors miniatura per eines
manuals (millora ergonomia)

DANIEL ESCORZA

ATMOSFERIA Grup
ATMOSFERIA & ACTIONTRACKER
•
•

•
•

Empreses fundades 2009/2015,
capital català, innovadores en
tecnologíes i aplicacions.
Fabriquem equips electrònics i
programari adaptats a activitats
exigents: sectors agrícola, marítim,
protecció civil, smart cities...
Colaboracions amb Universitats
(ESAB, UPC, URL, …) i centres
tecnològics (LEITAT…)
Empreses innovadores tecnología i
aplicacions: EASME SME Phase 1 &2
(x6) i CDTI NEOTEC (350.000€ subv.)

Solucions i tecnologies orientades al
sector rural i agrícola i que oferim:
Monitorització i actuació end-to-end,
sensors i actuadors, cloud, App
(maquinari i programari)
completa per comunicar dades
crítiques i/o de producció en temps
real.
Utilitzem la tecnología adient en
funcio de l’entorn i requeriments
(animals, tractors, granges)

Eloi Martinez

Aplicacions
Tecnología adient al món rural i agrícola
Dispositius, comunicacions i procès, per:
• Infraestructures
• Granges i edificis
• Animals
• Conreus
• Tractors
• Vehicles

Eloi Martinez
e.martinez
@atmosferia.com
609.730.761

