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ASSISTERENDE STYRESYSTEM

EZ-Pilot
Det assisterende styresystem
EZ-Pilot leverer styring med et højt
nøjagtighedsniveau til en overkommelig
pris. Når du kører, drejer det assisterende
styresystem EZ-Pilot rattet for dig med
en eldrevet motor, der benytter
GPS-guidning fra den valgte
Trimble -skærm.
®

®

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

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

FRI ADGANG TIL
KONTROLFUNKTIONERNE I
FØRERHUSET
EZ-Pilot-systemet indbygges direkte
i ratstammen og giver dig derfor fri
adgang til alle instrumentpaneler uden at
reducere benpladsen i førerhuset.

DET BEDSTE RESULTAT
EZ-Pilot-systemet giver dig maksimal
driftstid ved at hjælpe dig med at
fuldføre markarbejdet hurtigt, effektivt
og produktivt.
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INTEGRATION I HELE
FLÅDEN
EZ-Pilot-systemets hurtigreagerende
højmomentmotor styrer effektivt flådens
forskellige køretøjer, uanset fabrikat,
model eller årgang.

HURTIG FRAKOBLING
Den eldrevne styremotor giver
ubegrænset mulighed for manuel
styring, når den assisterende tyring ikke
er tilkoblet.

SKÆRMKOMPATIBILITET
EZ-Pilot-systemet er kompatibelt med
Trimbleskærmene TMX-2050™, FmX®
og CFX-750™, der hver især leverer
forskellige nøjagtighedsniveauer til
enhver opgave.

Hovedfunktioner
►►

Styring med et højt
nøjagtighedsniveau til en
overkommelig pris.

►►

Drejer rattet for dig med et
kompakt el-motordrev

►►

Indbygges direkte i ratstammen,
og giver derfor fri adgang til
førerhusets kontrolfunktioner

►►

Fuld mulighed for manuel styring,
når det assisterende styresystem
ikke er tilkoblet
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OPTIMAL YDELSE
►►

En styremotor med højere moment end konkurrerende systemer giver
mulighed for at styre køretøjer med træg servostyring som
f.eks. sprøjter.

►►

En hurtigreagerende motor giver systemet mulighed for hurtigt at få
køretøjet ind på linjen og blive der.

NEM INSTALLATION
►►

Enkel kabelføring og IMD-600 (T3™ Enhanced Terrain Compensation)
gør det muligt at montere enheden hvor som helst i førerhuset.

►►

Simpel tilslutning, der kun kræver nogle få værktøjer og ikke megen tid,
sørger for, at du hurtigere kan komme tilbage til arbejdet.

►►

Professionelt udseende installation.

ØGET KONTROL I ENHVER MARKTYPE
Antenne

Hældningsvinkel

Korrigeret position
ved hjælp af
terrænkompensationsteknologi

Avancerede T3-sensorer, der er indbygget i EZ-Pilot-systemet, holder dit
køretøj på linjen. Disse sensorer forbedrer styrenøjagtigheden i vanskeligt
terræn, så overspring og overlapninger mellem sporene reduceres.

KAN BRUGES TIL MANGE KØRETØJSTYPER
Position
uden terrænkompensation

Geoteam A/S
Energivej 34
2750 Ballerup
7722 3322
info@geoteam.dk
www.geoteam.dk
Kontakt din Trimble Ag-forhandler i dag

►►

Traktorer

►►

Spredere

►►

Bæltekøretøjer

►►

Mejetærskere

►►

Knækstyrede traktorer

►►

Sprøjter

►►

Selvkørende sprøjter
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