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Bemærk: Forbehold for tilgængelighed af apps.

MMX-070-skærmen fra Trimble® er en robust, 
bærbar Android™-tablet designet til landbrug. 
I MMX-070 er funktionerne fra en skærm 
til præcisionslandbrug kombineret med 
fordelene ved en tablet. Du kan bruge den i 
førerhuset til manuel guidning og automatisk 
sektionskontrol over ISOBUS, eller uden for 
førerhuset til kortlægning, observationer 
og andre opgaver. Det er let at søge på 
internettet eller hente forskellige apps fra 
Trimbles App Central. Skærmens fleksibilitet 
og pris adskiller den fra alle andre skærme til 
præcisionslandbrug.

ISOBUS 11783
ISOBUS-standarden er implementeret i MMX-
070-skærmen for at skabe en brugervenlig 
løsning. Task Controller-funktionen 
med automatisk sektionskontrol og 
dokumentationsfunktion er smidigt integreret 
i den velfungerende arbejdsskærm.

ANDROID OPERATIVSYSTEM
Android-operativsystemet har et brugervenligt 
interface, hvor du kan swipe, knibe og skubbe 
med fingrene – alt sammen velkendte 
funktioner for nutidens tabletbrugere. Og frem 
for alt giver den grundlag for videreudvikling i 
fremtiden. Androids vigtigste fordele består i 
optimeret grafik, forbedret multi-touchskærm 
og uovertruffen følsomhed.

TRIMBLE APP CENTRAL
Du kan downloade og installere tredjeparts 
Android-baserede apps fra Trimble App 
Central, når du bruger MMX-070-skærmen. 
Du skal blot finde og downloade de apps, du 
skal bruge til din opgave.

App Central er opdelt i flere kategorier:

 ► Diagnoseværktøjer til at identificere 
og håndtere problemer med 
implementeringsfejlkoder

 ► Skemaer til kalibrering af gødning til 
forskellige fabrikater af spredere

 ► Identificering af næringsmangel

 ► Anbefalinger vedr. justering af forskellige 
fabrikater af såmaskiner

 ► PDF-læser

 ► Arbejdsordre- og dokumentationsbaserede 
softwareprogrammer til landbrug

Læs mere om vores apps på:  
http://agdeveloper.trimble.com/app-central.

CoPilot App
 ► Til vejnavigation og trafikoplysninger 

i realtid

 ► Hjælper landmænd eller entreprenører 
med at finde den næste mark eller det 
næste arbejdssted

TeamViewer App
 ► Mulighed for fjernvisning af skærmene 

i marken, så man bedre kan hjælpe 
operatøren

 ► Løser problemet med at bruge 
chatfunktion eller skærmbilleder, der 
sendes til kontoret

Trimble Connected Farm Apps
 ► Samler MMX-070-skærmen og data på et 

enkelt sted ved brug af Connected Farm™-
apps Scout, Fleet, Field og Irrigate

Vigtigste funktioner

 ► Stor 17,8 cm (7”) farve-touchskærm

 ► Fremtidssikret Androidplatform

 ► 16 GB hukommelse og mulighed for 
udvidelse med Mikro SD-kort

 ► Vægt: 550 g

 ► Indbygget WiFi og Bluetooth

 ► Let at flytte fra køretøj til køretøj og 
uden for førerhuset til kortlægnings- 
og observationsopgaver

 ► Ikke tilgængelig i alle områder
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Tekniske specifikationer

Opløsning 1.024 x 600

Størrelse (diagonalt) 17,8 cm (7“)

Lysstyrke 500 (candela/m2)

Systemprocessor 1,5 GHz quad-core

Lagring
16 GB, kan udvides med Mikro SD-
kort

Operativsystem Android

Intern GNSS Ja

Mål 212 x 133 x 19 mm

Vægt 550 g

Miljøklassificering IP65

Dockingstation Ja

Kamera

Opløsning (Megapixel) 5 MP med LED-blitz

Tilslutning

CAN USB til CAN-adapter

WiFi 802.11 a/b/g/n

Bluetooth Bluetooth 3.0

USB 1 Mikro
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