MATRIX PRO GS GUIDANCE

Πραγματική καθοδήγηση επάνω στην εικόνα
Μια αποκλειστικότητα της TeeJet!
Τώρα μπορείτε να έχετε όλη την πληροφορία στην καθοδήγηση
που χρειάζεστε, ελέγξετε τι βρίσκεται στην μπροστινή όψη
καθώς και τις διάφορες εργασίες σε μία μόνο συσκευή.

Έλεγχος των σταγονιδίων κατά τον ψεκασμό
Ακόμη μια αποκλειστικότητα της TeeJet!
Eπιλέγοντας το κατάλληλο μέγεθος σταγόνας όταν ραντίζετε
μπορείτε να επιδράτε στην αποτελεσματικότητα και την
απώλεια από τον αέρα. Ευαισθησία και έλεγχος σε πραγματικό
χρόνο του ψεκασμού είναι διαθέσιμα στο Matrix Pro GS. Αυτή η
δυνατότητα σας δίνει επιπλέον σιγουριά για τις εργασίες κατά
τον ψεκασμό.

Περισσότερα για το MATRIX PRO GS

MATRIX ® PRO 570GS

• Το Matrix Pro GS μπορεί να συνδεθεί με μέχρι και οκτώ κάμερες ζωντανής απεικόνισης.
• Tο Matrix Pro 570GS διαθέτει οθόνη αφής 5,7'' και το Matrix Pro 840Gs διαθέτει οθόνη
αφής 8,4'' για μέχρι και 200% αύξηση στην περιοχή θέασης.
• Στην λειτουργία Α+ με Αζιμούθιο επιτρέπει ίδιες, παράλληλες, γραμμές όταν εργάζονται
πάνω από ένα οχήματα στο ίδιο χωράφι.

RealView ® Camera

• Με την λειτουργία εύρεσης χωραφιού, μπορείτε να οργανώσετε τις αποθηκευμένες εργασίες βάση της τρέχουσας θέσης GPS.
• Η εφαρμογή του Η/Υ απλοποιεί την δημιουργία και τη συντήρηση των δεδομένων του πελάτη /φάρμα /αγρός/ εργασία.
• Με τον εξωτερικό ελεγκτή ροής, μπορεί να εκτελεσθεί εφαρμογή με συνταγή όταν χρησιμοποιούνται συμβατά περιφερειακά.
• Η προχωρημένη λειτουργία τμήματος του επιτρέπει να δημιουργεί δυο διαστάσεων αυτόματης ρύθμισης εύρους εργασίας.
Ιδανικό για ξηρούς διανομείς ή για μη γραμμικούς ψεκαστήρες.
Το Matrix Pro GS ABSC σε συνδυασμό με τον κατάλληλο ξηρό διανομέα μπορεί να αποκόψει το εύρος, την επικάλυψη, καθώς
και τον έλεγχο ON/OFF στα κεφαλώματα.

RXA-30 ΚΕΡΑΙΑ

Επιπρόσθετα
• Υψηλής απόδοσης κεραία RXA30
για καλύτερη απόδοση και ευαισθησία
• GPS L1 και GLONASS συμβατότητα
• Συμβατό με CORS ή RTK βάσεις σε
συνδυασμό με WAAS/EGNOS και
Omnistar XP/HP
• Ελεγκτής κλίσης και γυροσκόπιο για
αυτόματη ρύθμιση σε ανώμαλο έδαφος

RX-720 ΔΕΚΤΗΣ
Δέκτης RΧ720 τριπλής συχνότητας
συμβατός με GPS+GLONASS+GALILEO+BEIDOU.
TSL ακρίβεια 15cm
STL - TSC Pro ακρίβεια < 3cm

Το UniPilot είναι πολλά περισσότερα
εκτός από οδήγηση χωρίς χέρια

UniPilot Pro

• Εύχρηστο και εύκολο στην τοποθέτηση.
Τοποθετήστε μια κοινή βάση στην κολώνα του τιμονιού
και εγκαταστήστε το μοτέρ του UniPilot
• Βελτιωμένη προσαρμοστικότητα για χρήση όλο τον
χρόνο Το UniPilot μπορεί να μεταφερθεί μεταξύ των
οχημάτων σας σε ελάχιστο χρόνο, δίνοντας σας την
ευκαιρία να μεγιστοποιήσετε την επένδυση σας
χρησιμοποιώντας τη καθόλη τη διάρκεια
της καλλιεργητικής περιόδου.
• Το UniPilot αφομειώνει τις απαιτήσεις του χωραφιού
σας και αυτόματα προσαρμόζεται στις συνθήκες της
εφαρμογής για να σας εξασφαλίσει ακρίβεια σε κάθε
περίπτωση.

Γραμμή Α-Β

Παράλληλες Α-Β

Κυκλική κίνηση

Τελευταίο πέρασμα

Επόμενη γραμμή

