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Snorlige plovfurer døgnet rundt via GPS
Reducer kiler og vendinger
Fuld terrænkompensation
Uafhængig af fører og terræn
Øger kapaciteten på din plov
Regulerer furebredden automatisk

Der har altid været en stor
tilfredsstilledelse forbundet med et flot
pløje arbejde. Geoplov hjælper dig med
at gøre din pløjning endnu bedre.
Husk. Kun kompatibel med Trimble Autopilot systemer.
Kampagneprisen er gældende resten af 2019.

Geoplov
Optimal pløjning døgnet rundt
Geoplov er en løsning til din plov, så du får
lige furer! uanset variationer i jordtyper
og terræn. Det er din AB-linje eller kurve,
som Geoplov retter furen ind efter ved at
variere furebredden automatisk. Trimble
Autostyrings-skærmen styrer arbejdet, og
derfor virker systemet lige godt dag og
nat. Geoplov kan monteres på alle plove,
som har variabel furebredde.

Interesseret?
Du er velkommen til at ringe til os for
at høre, hvad du får ud af at montere
løsningen Geoplov på din plov. Desuden
kan vi fortælle, hvilke muligheder der i
øvrigt følger med Trimble skærmen. Du
skal blot ringe til
77 33 22 33 eller sende en mail til
landbrug@geoteam.dk.

Reducer kiler og vendinger
Geoploven benytter også plovens variable
furebredde til at reducere kiler og
vendinger. Uanset hvor i marken du starter,
vil Geoplov rette furen ind efter din ABlinje. Hvis du for eksempel starter ved et
vandløb eller lignende, vil ploven hele tiden
rette furebreden til, så du ender med at
køre i en lige fure. På den måde reducerer
du antallet af vendinger og det tidsforbrug,
som er forbundet med pløjning af kiler.
Uafhængig af fører og terræn
Løsningen Geoplov er helt automatisk og
styret efter GPS- og RTK-korrektioner,
og derfor laver den snorlige furer
uafhængigt af terrænet. Under arbejdet
er det autopiloten, der styrer traktoren,
medens en mindre skærm styrer ploven,
og derfor stiller løsningen kun små krav
til føreren. Fordi en ret fure er vigtig for
en efterfølgende fældning eller såning,
hjælper Geoplov dig også i resten af dit
markarbejde.

Når plovfurerne er perfekt lige, er det meget
nemmere at lave det efterfølgende markarbejde.

Se Geoploven i brug her.

Kontakt Geoteam på:
77 33 22 33
landbrug@geoteam.dk
www.geoteam.dk

