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Hovedfunktioner
 ► Hurtig frakobling, når du drejer 

rattet manuelt, så du får fri adgang 
til førerhusets kontrolfunktioner

 ► Lås EZ-Steer-systemets motor, så  
den ikke er i vejen for rattet, når 
den ikke bruges

 ► Let at montere og flytte fra køretøj  
til køretøj

 ► Enkelt, transportabelt og håndfrit 
landbrug til mere end 1.200 
køretøjsmodeller – gamle som nye

EZ-Steer®-systemet drejer rattet ved at 
kombinere et friktionshjul og en elmotor 
med guidning fra en af Trimbles skærme.

Mens EZ-Pilot-systemet holder dig 
på linjen, kan du koncentrere dig 
om mange forskellige opgaver, f.eks. 
maskinens ydelse, så du kan forbedre 
arbejdskvaliteten og afgrødeudbyttet. 

LETTERE BETJENING
Med den håndfrie styring kan du 
reducere træthed, forbedre sikkerheden 
og fokusere på den opgave, du er i gang 
med. 

LET AT FLYTTE
Med en installationstid på under 30 
minutter kan du hurtigt flytte EZ-Steer-
systemet fra et køretøj til et andet og 
komme videre. 

HURTIG AFMONTERING
EZ-Steer-systemets motor kan låses, så 
den ikke er i vejen for rattet, når den ikke 
bruges. Så kan du når som helst styre dit 
køretøj manuelt.

ØGET PRODUKTIVITET
EZ-Steer-systemet hjælper dig til at 
færdiggøre markarbejdet hurtigere, mere 
nøjagtigt og mere effektivt i forhold til 
manuel styring alene.

SKÆRMKOMPATIBILITET
EZ-Steer-systemet er kompatibelt 
TMX-2050™ -skærmen, FmX®-skærmen, 
CFX-750™-skærmen og  
EZ-Guide® 250-systemet.
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ØGET NØJAGTIGHED I VANSKELIGT TERRÆN
Forbedret nøjagtighed i kuperet terræn og på ujævn grund. T2®-teknologi, 
som er indbygget i EZ-Steer-systemet, beregner køretøjets hældning 
og placerer det korrekt på linjen, så overspring og overlapninger mellem 
sporene reduceres. 

TILBEHØR TIL GUIDNINGSSYSTEMET
Du kan tilføje alt dit tilbehør til guidningssystemet for yderligere at 
forbedre driften af din gård.

 ► Den ekstern lysbjælke gør det let at holde øje med, hvor langt køretøjet 
er uden for linjen.

 ► Fodkontakten gør det let at tilkoble og frakoble styresystemet.

KAN BRUGES TIL MANGE KØRETØJSTYPER
 ► Traktorer
 ► Knækstyrede traktorer
 ► Spredere
 ► Sprøjter
 ► Bæltekøretøjer
 ► Selvkørende sprøjter
 ► Mejetærskere
 ► Skårlæggere
 ► Foderhøstere
 ► Grønthøstere
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ved hjælp af
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