Trimble TMX-2050 -skærmen
®

™

Fra præcision til beslutning

Kontrol
Vælg præcision. Overlad intet til tilfældighederne.
Du arbejder ikke kun for dig selv. Du arbejder for at forsørge din familie, dit samfund, og for at brødføde dit land.
Du arbejder hårdt. Og intelligent.
Med® TMX-2050™-skærmen fra Trimble kan du arbejde endnu smartere. Hold styr på hele bedriften med et system,
der giver dig klarhed, vished og den opkobling, du har brug for. Fordi din forretning er for vigtig til at overlade til
tilfældighederne.

Klarhed
Markarbejde i høj opløsning.
Midt i en travl årstid er det sidste, du har brug for, en indviklet skærm. Den robuste TMX-2050-skærm har en stor 30,8 cm
(12,1 in) touchskærm med høj opløsning, skarpe billeder og et stort og overskueligt skærmbillede. Operativsystemet
er baseret på Android™, og den fleksible platform indgår problemløst i dit arbejde. Den intuitive brugerflade gør det
let for både begynderen og den erfarne bruger at implementere præcisionsløsninger i landbruget. Opbygningen i
moduler giver dig mulighed for fremtidige udvidelser. Og, hvis du har brug for at skifte køretøj, klares monteringen
hurtigt med et klik og tilslutning af et enkelt kabel.
Se forskellige kortlag som f.eks. dækning, hastighed og tilført mængde. Hold styr på din mark direkte fra skærmen
med Field Manager view, som viser marker, AB-linjer og oplysninger om markgrænser – alt sammen på en meget
brugervenlig skærm.

Vished
Automatiseret nøjagtighed, målt med den største præcision, der findes på markedet.
Du ville aldrig stille dig tilfreds med 'godt nok'. Trimbles korrektionstjenester på TMX-2050-skærmen bringer dig
tættere på det perfekte ved at maksimere hver enkelt spor og øge din effektivitet. Korrektionstjenesten CenterPoint™
RTX™ giver dig 3,8 cm (1,5“) spor-til-spor-nøjagtighed og -gentagelighed, og RangePoint™ RTX giver dig 15 cm (6”)
spor-til-spor-nøjagtighed og 50 cm (20”) gentagelsesnøjagtighed.
Vores xFill™-teknologi giver også RTK-brugere mulighed for at modtage præcise positionsdata i tilfælde af midlertidige
radio- eller internetsvigt. xFill bruger satellitbaseret RTX-teknologi til at “udfylde hullerne”, så du får mere arbejdstid
i marken og færre afbrydelser.

Opkobling
Styr hele gården direkte fra førerhuset.
Du styrer på hver sektion, hver række og hvert frø på din gård. TMX-2050-skærmen giver dig samtidig direkte
adgang til Connected Farm™-instrumentpanelet – et centralt sted at få oplysninger om faktorer, der påvirker dit
arbejde, f.eks. vejrudsigter og flådestyringsoplysninger. Skærmen giver dig oplysninger i realtid, så du kan du kan få
mest muligt ud af mandskabets arbejdstimer og sikre udstyret bedst muligt.
Connected Farm håndterer data i skyen og fjerner behovet for USB-lagring, og du får hurtigere adgang til dine
informationer, uanset hvor du er. Du kan problemfrit overføre styrelinjer og kort på hele gården. Du kan endda
fjerndiagnosticere problemer i realtid, så operatøren ikke behøver at forlade kabinen. Fra præcisionslandbrug til
beslutningslandbrug.

Tekniske data
•

Stor 30,8 cm (12,1”) farve-touchskærm med høj opløsning

•

Tablet-lignende brugerflade med arbejdsskærm, der kan tilpasses individuelt. Brugeren kan
flytte og tænde/slukke for widgets efter behov

•

Robust konstruktion til dagligt brug i marken, tåler anvendelse under barske forhold

•

Én indbygget GNSS-modtager

•

Let at flytte fra et køretøj til et andet

Trimble VRS- og RTK-korrektionstjenester
•

2,5 cm (<1”) spor-til-spor, gentagelig nøjagtighed

Trimble CenterPoint RTX-korrektionstjeneste
•

3,8 cm (1,5”) spor-til-spor, gentagelig nøjagtighed

Trimble RangePoint RTX-korrektionstjeneste
•

15 cm (6”) spor-til-spor-nøjagtighed, 50 cm (20") gentagelig nøjagtighed

Understøtter også OmniSTAR®-korrektionstjenester som HP, XP og G2
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