
Zmiana klimatu, susza, przyrost 
populacji – nasz zmieniający się 
świat stawia wielkie wyzwania przed 
sektorem rolniczym i ogrodniczym

Od ponad 65 lat fi rma Ridder zaopatruje globalny sektor ogrodniczy w inteligentne, 

dobrze zaprojektowane rozwiązania techniczne, które sprawiają, że uprawa w 

szklarniach wielkich rozmiarów staje się prostsza, bardziej zrównoważona i znacznie 

wydajniejsza.  Wydajne systemy opracowane przez to holenderskie przedsiębiorstwo 

rodzinne dostarczają rozwiązań w zakresie złożonych problemów obejmujących 

mechanizację, sterowanie klimatem, a także automatyzację.

W fi rmie Ridder, potrzeba innowacji jest zakorzeniona w naszym DNA. Wszystko to 

sprawa, że Ridder stał się wiodącym producentem zaawansowanych komputerów 

przemysłowych, systemów nawodnieniowych, systemów zarządzania, układów 

napędowych oraz cieniówek klimatycznych. Praktyczne rozwiązania fi rmy Ridder 

wspierają zrównoważone ogrodnictwo w dowolnym klimacie, gdziekolwiek na świecie.

Firma Ridder jest szybko rozrastająca się organizacją zatrudniającą ponad 340 

oddanych pracowników, posiadającą biura na trzech kontynentach. Przy wsparciu 

rozbudowanej międzynarodowej sieci partnerskiej, rozwiązania marki Ridder 

przyczyniają się bezpośrednio do wydajnej i zrównoważonej produkcji pożywienia i 

kwiatów w ponad 100 krajach.
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Podstawa udanego wzrostu.

Układy napędowe

Układy napędowe marki Ridder zapewniają precyzję sterowania 

systemami wietrzenia i cieniowania w szklarni, które stanowią kluczowy element 

każdej dochodowej działalności ogrodniczej. Ich inteligentna i praktyczna 

konstrukcja sprawiła, że fi rma Ridder stała się liderem na rynku międzynarodowym 

w obszarze układów napędowych dla ogrodnictwa. Obecnie Ridder jest 

preferowaną marką dla konstruktorów szklarni, instalatorów, a także hodowców na 

całym świecie.

Cieniówki klimatyczne

Firma Ridder zapewnia szeroką ofertę cieniówek klimatycznych, które 

odpowiadają wysokim standardom jakości wymaganym przez profesjonalistów 

pożądających jedynie tego, co najlepsze dla ich szklarni i uprawy.  Pracując blisko 

z konstruktorami szklarni oraz instalatorami jesteśmy w stanie znaleźć idealne 

rozwiązania dla szerokiego zakresu wymagań odnośnie cieniowania, obejmujących 

rozkład światła, sterowanie klimatem, energooszczędność, eliminację światła 

(zaciemnianie) oraz ochronę przed światłem słonecznym.

Sterowanie klimatem

Inteligentne czujniki oraz komputery klimatyczne fi rmy Ridder zapewniają 

wgląd w środowisko uprawne, jak i sterowanie w oparciu o dane. Dzięki elastycznej 

i adaptacyjnej budowie ogółu urządzeń i oprogramowania marki Ridder, nasze 

rozwiązania integrują się bezproblemowo z poziomem zaawansowania i ambicjami 

każdego użytkownika końcowego, w dowolnym miejscu na świecie.

Systemy uzdatniania wody

W pełni automatyczne systemy precyzyjnego nawadniania i nawożenia 

fi rmy Ridder umożliwiają efektywne kosztowo dozowanie wody i nawozów, dzięki 

czemu hodowcy mogą odnieść największe możliwe korzyści z uprawy. Innowacyjne 

systemy odkażania i oczyszczania wody marki Ridder sprawiają, że woda i nawozy 

mogą być ponownie wykorzystane w sposób bezpieczny i zrównoważony.

Systemy rejestracji pracy

Systemy  rejestracji   pracy   fi rmy  Ridder   dają   hodowcom   możliwość

maksymalizacji wydajności pracowników, monitorowania jakości, analizy procesów 

pracy oraz dokładnego śledzenia każdego procesu operacyjnego. Systemy te 

gwarantują zoptymalizowany operacyjny przepływ pracy i perfekcyjną koordynację 

każdego procesu wewnątrz i wokół szklarni.

Ridder HortOS

Platforma Ridder HortOS dostarcza gospodarstwom ogrodniczym wielkiej 

skali scentralizowanego środowiska, które może zostać wykorzystane w celu 

współpracy oraz pracy nakierowanej na współdzielone cele. Zapewnia ona nie 

tylko dostęp do danych fi nansowych i operacyjnych z wielu upraw, szklarni i 

lokalizacji, ale także transformuje te dane w informacje przydatne w działaniu oraz 

jasne spostrzeżenia - dzięki czemu możliwe jest podejmowanie właściwych 

decyzji samodzielnie lub całkowicie automatycznie przez HortOS. Niezależnie od 

tego, czy dotyczy to codziennego funkcjonowania szklarni czy długoterminowych 

decyzji strategicznych, HortOS sprawia, że cała organizacja może pracować 

wspólnie w celu stymulowania wzrostu i zyskowności.
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