CSÚCSMINŐSÉGŰ SORVEZETŐ ELÉRHETŐ ÁRON.
A BELÉPŐ SZINTŰ EZ-GUIDE 250 SORVEZETŐ BEMUTATÁSA
A Trimble, mint a világ vezető mezőgazdasági GPS gyártója, büszkén mutatja be legújabb
EZ-Guide® 250-es sorvezetőjét. Nem igényél betanítást. Az egyszerű, magyar nyelvű
kezelőfelület, és a színes kijelző segítségével bárki azonnal használhatja. További előnye,
hogy az EZ-Steer® kormányautomatikával bővíthető, így nagyon kedvező áron érheti el az
automatikus kormányzást.

EZ-GUIDE 250

10,9 CM-ES SZÍNES KIJELZŐ
A színes kijelző segítségével azonnal láthatja, hogy hol végzett már, éppen
merre jár, és mely területek vannak még hátra.

LED SOR

USB

15 fényes LED
segítségével
tökéletesen a kijelölt
soron tarthatja a
gépet.

USB memória
segítségével
könnyedén
kiolvashatja a
munkavégzésről
készült adatokat,
amelyből az irodában
térképes naplót
nyomtathat.

Új!
OBJEKTUMOK TÉRKÉPEZÉSE
Pont-, vonal- és területattribútumok rögzítése a táblán
belüli objektumok térképezésre.

MEGKÖTÉSEK NÉLKÜLI SORVEZETÉS
BEÉPÍTETT GPS VEVŐ
Alapáron a készlet méter alatti pontosságú antennát tartalmaz. A 15-20 cm-es
csatlakozási pontosság az opcionális AG15-ös nagy teljesítményű antennával
érhető el. Optimalizált navigációs pontosság a Transcend™ helymeghatározási
technológiával, mely a világ bármely területén használható.

Nem kell előre meghatározni egyetlen
lefedési mintát sem, mert a készülék
automatikusan a következő fogást jelöli ki
bármerre is vezeti a gépet.

Méter alatti csatlakozási pontosság
EGNOS

WAAS

MSAS

Méter alatti pontosság

Méter alatti pontosság

Méter alatti pontosság
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Japán
Trimble Agriculture. A trend, amelyet mindenki követ.

CSÚCSMINŐSÉGŰ SORVEZETŐ ELÉRHETŐ ÁRON.

TOVÁBBI ELŐNYÖK

EZ-Steer® kormányautomatikával tovább bővíthető.
AG15-ös antennával elérhető a 15-20 cm-es csatlakozási pontosság.
Egyetlen kábel csatlakoztatásával sebességmérő radarként is használható.
Egyszerűen beszerelhető.
Terepálló kivitelt biztosít az erős alumínium ötvözetből készült ház.
A tárolt táblák automatikus azonosítása megközelítésük esetén, a Trimble
FieldFinder Táblakereső technológia segítségével.
 Éjszakai funkcióra kapcsolás a jobb éjszakai látásviszonyok érdekében.
 Magyar nyelvű fedélzeti szoftver.







KÖNNYŰ KEZELHETŐSÉG

 A beállítási varázslók segítségével gyerekjáték a munka.
 A beállítási varázslók feleslegessé teszik a találgatást, mert a
sorvezető rendszer használatához szükséges adatbevitel lépésrőllépésre haladva zajlik.
 Az EZ-Steer kalibrálásában, a GPS beállításaiban, és az új lefedési
minták kiválasztásában további beállítási varázslók segítenek.

TÉRKÉPEZÉS

 Új! Rögzítse az akadályok helyzetét a pont-, vonal- és területtérképezés segítségével.
 Vagy más nézőpontból is megtekinthető a munkavégzés
(lásd az alsó képen).
 Más nézőpontért váltson a perspektivikus nézetre.
 Egyszerűen egy USB memóriára mentheti a napi munkavégzést,
hogy az irodában térképes naplót nyomtasson.

EGYÉB FUNKCIÓK

 Éjszakai funkcióra kapcsolás a jobb éjszakai látásviszonyok érdekében.

A bal oldali funkciógombok segítségével gyorsan válaszokat
kap a kérdéseire.
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