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Fordele
 ► Kompakt 10,9 cm farveskærm

 ► One-touch-funktionsknapper

 ► Robust konstruktion til det daglige 
arbejde i marken

 ► 15 indbyggede LED-lamper

 ► Førsteklasses indbygget GPS-
modtager

EZ-Guide® 250-systemet giver 
førsteklasses guidningskapacitet på 
begynderniveau til begynderpris. Det 
er velegnet til korndyrkning, der kan 
gennemføres med nøjagtigheder 
på under en meter. Brug det til 
grundlæggende guidning for at gøre dine 
landbrugsopgaver lettere i alle sæsoner.

FUNKTIONER TIL 
PRÆCISIONSLANDBRUG

 ► Manuel guidning og kortlægning
 ► Kompatibilitet med  

Trimble®-styresystem
 ► USB-dataoverførsel til analyse på 

kontoret

LET AT INSTALLERE,  
LET AT BRUGE 
EZ-Guide 250-systemets farveskærm, 
one-touchfunktionsknapper og intuitive 
brugerflade giver dig mulighed for hurtig 
adgang til styrelinjer og dækningskort, så 
du lettere kan udføre det daglige arbejde  
på gården.

FORBEDRET YDELSE
Med EZ-Guide 250-systemet kan du 
se din mark oppefra og i perspektiv, så 
du let kan se, hvor du er, og hvor du har 
været. Systemet har desuden lysstærke 
LED-lamper, som giver visuel feedback 
for at holde dig på linjen.

SATELLITDÆKNING OG 
NØJAGTIGHEDSNIVEAUER 
EZ-Guide 250-systemet er kompatibelt 
med GPSsatellitkonstellationer mange 
steder verden over. Du kan få spor-til-
spor-nøjagtighed på under en meter med 
SBAS – perfekt til landbrugsopgaver, 
som kan gennemføres med korrektioner 
med lav nøjagtighed.

KOMPATIBILITET MED 
STYRINGSSYSTEMER
Opgrader til det assisterende 
styresystem Trimble EZ-Steer®, så du  
har den fulde guidningspakke til at lette 
dit arbejde.
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KORTLÆGNING AF MARKEGENSKABER 
Lav punkt-, linje-, dæknings- og arealkortlægning af en række forskellige 
marktyper. Med et så fleksibelt system kan du arbejde med de forskellige 
mønstre og former, der passer bedst til formen og grænserne for din 
mark.

HÅNDFRI GUIDNINGSFUNKTIONER 
Opgrader til det assisterende styresystem Trimble EZ-Steer, der gør 
styringen mindre anstrengende, når du arbejder. EZ-Steer-systemet 
drejer rattet ved at kombinere et friktionshjul og en elmotor med guidning 
fra skærmen. 

EZ-systemet er let at montere og flytte fra et køretøj til et andet, så det 
kan bruges i alle stadier af afgrødens vækst.

INFORMATIONSUDVEKSLING OG 
LANDBRUGSSOFTWARE 
Overfør de indsamlede data fra marken til kontoret med en USB-nøgle. 
Brug disse data i Farm Works Software® til at lave nøjagtige analyser og 
journaler for dit landbrug. 
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