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 ► Styring med et højt nøjagtighedsniveau 
til en overkommelig pris

 ► Køretøjet kan stå i bakgear i op til  
15 sekunder

 ► Tilsluttet, når du holder stille

 ► Med mindre hardware kan man hurtigere 
skifte fra køretøj til køretøj

Det assisterende styresystem EZ-Pilot® Pro 
leverer styring med et højt nøjagtighedsniveau 
til køretøjer lige fra MFWD-traktorer over 
4WD’er og til mejetærskere. Den særlige 
fordel ved EZ-Pilot Pro-systemet er, at 
køretøjet nu også kan sættes i bakgear, så 
det kan anbringes på linjen til næste række 
(maks. 15 sekunder). Brugere, der tilvælger 
denne funktion, oplever fordelen ved en 
præcisionsløsning i samme øjeblik, redskabet 
sættes i jorden. 

MINDRE TRÆTHED
EZ-Pilot-systemets håndfri styring gør dit 
arbejde mindre anstrengende og forbedrer 
sikkerheden på din bedrift. 

TILSLUTTET, NÅR DU  
HOLDER STILLE
Arbejd i marken med én ting mindre at tænke 
på, når du udfører en ”stop-and-go”-opgave. 

INTUITIV BRUGEROPLEVELSE
Landmanden, der arbejder med nøjagtighed 
på mellemniveau, vil få en bedre oplevelse ved 
senere opgradering på fremtidige maskiner, 
fordi hardwaren ikke skal udskiftes og 
softwaren er let at opdatere.

MINDRE ROD
Systemet kan på forhånd installeres i mange 
maskiner uden ekstra udgifter til controller og 
med et fåtal af kabler i førerhuset.

DET BEDSTE RESULTAT
Den eldrevne styremotor giver ubegrænset 
mulighed for manuel styring, når den 
assisterende styring ikke er tilkoblet.
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