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Hovedfunktioner
•  Kan bruges på alle typer af sprøjter, 

såmaskiner og ammoniak udstyr

•  Simpel opgradering af ældre maski-
ner til nyeste standarder

•  Kompatibel med tredjeparts  
ISO terminaler

•  Simpel redskabsopsætning med 
standard konfigurationer og kalibre-
ringsmenuer

•  Understøtter ISO-TC funktionalitet 
så redskabet kan køre efter tilde-
lingskort

FIELD-IQ 
-ET ISOBUS DOSERINGSSYSTEM

Trimble Field-IQ ISOBUS  er et ISO-
kompatibelt doseringssystem, der kan 
påbygges på en bred vifte af maskiner, 
såsom sprøjter, såmaskiner samt udstyr 
til flydende gødning og ammoniak.

FUNKTION
Med et Field-IQ ISOBUS modul får man 
nu mulighed for at opgradere ældre 
maskiner til den nyeste ISO standard, 
og derved udnytte de teknologiske 
muligheder der findes i dag, uden dyre 
investeringer i nyt materiel. 

SPAR TID
Kom hurtigere igang i marken med et 
Trimble Field-IQ ISOBUS system. Sæt 
blot ISOBUS stikket fra redskabet til 
din traktor og du er klar til at køre. Det 
er ikke længere nødvendigt med flere 
skærme og monitorer i traktoren, alt 
kører nu på den samme skærm.  

SIMPEL BRUGERFLADE 
Med Trimble Field-IQ ISOBUS system 
får du en let og overskuelig brugerflade 
på dit redskab. Menuerne er simple at 
anvende og de kommer med tydelige 

ikoner, hvilket minimerer risikoen for 
fejlbetjening. 

Med et Field-IQ ISOBUS kit bliver 
det også muligt for redskabet og 
GPS anlægget i traktoren at snakke 
sammen. Her er der mulighed for GPS 
sektionskontrol og variabel tildeling, 
indlæs blot et tildelingskort i GPS 
anlægget, så er redskabet klar til at 
udføre opgaven. 

ISO STANDARD
Trimble Field-IQ ISOBUS system følger 
ISOBUS standarden, dette gør at 
redskabet ikke kun er kompatibelt med 
Trimbles egne ISOBUS terminaler (TMX-
2050, GFX-750 og FmX), men også med 
tredjeparts ISOBUS terminaler fra f. eks 
eksempel John Deere, Fendt, Claas og 
New Holland. 
På denne måde sikrer man at redskabet 
er klar til fremtiden, uanset hvilket 
traktormærke der holder i maskinhuset. 
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