
Nawigacja Trimble - Precyzyjne rolnictwo

Urządzenia Trimble rejestrują zabieg w formie mapy pokrycia. Ponadto zapisywane są dane zabiegu 
takie jak czas pracy, powierzchnia, operator i  inne. Dane te mogą być wykorzystane w oprogramowaniu 
rolniczym do analizy kosztów oraz mogą stanowić podstawę rozliczeń dla firm usługowych. Sprzęt pozwala 
katalogować klientów oraz prace dla nich wykonane. 

Nawigacja równoległa Trimble pozwala obniżyć koszty:

− Ogranicza występowanie nakładek i mijaków przez co oszczędzasz na drogich nawozach, środkach 
chemicznych i paliwie.

− Prace wykonywane są szybciej i dokładniej. Tym samym zwiększasz wydajność maszyn o 7-10%, mniej 
je zużywając.

− Podczas siewu dokładnie wyznaczenie ścieżek technologicznych – błyskawiczna redukcja obrabianego 
areału.

− Stosując system Field-IQ, EZ-Boom oszczędzasz na opryskach od 7-10% i chronisz rośliny przed 
przedawkowaniem.

− Systemy automatycznego prowadzenia pozwolą Ci oszczędzać czas o 15-20% nie tylko przy nawozach, 
ale przy uprawie, siewach, pracach żniwnych i pożniwnych.

Główne cechy urządzeń Trimble:

− niezwykle łatwa obsługa
− przenośne między pojazdami
− bardzo dokładne odbiorniki GPS
− niezawodna praca
− urządzenia można rozwijać pod kątem dokładności i funkcjonalności
− szybka aktualizacja danych i oprogramowania przez port USB
− urządzenia zgodne z systemami precyzyjnego rolnictwa
− funkcje mapowania terenu (projektowanie melioracji, poziomowanie)
− współpraca z systemem EZ-Steer
− wbudowana dokładność On-Path – zaawansowana technologia filtracji

Aktualnie dostępne modele nawigacji Trimble

Ez-Guide 250 CFX 750 Display Ag FmX Display

W rankingu miesięcznika Top Agrar z marca 2010 roku. Nawigacja EZ-Guide 250 zajęła 
pierwsze miejsce w porównawczych testach technicznych z innymi nawigacjami: Teejet, John 
Deere, Claas Agrosystem, Muller-Elektronik, Helm, Topcon



Możliwość  zamontowania  urządzenia  w ponad 1000 rodzajach maszyn dostępnych na rynku.  Nawigacje 
Trimble są w stanie zagwarantować dokładność wykonywanych zabiegów w zakresie: standardowo 15-20cm 
- Egnos, 5-8cm – Omnistar lub 1-2cm – RTK. Co pozwala zastosować je w gosp. rolnych oraz warzywniczo – 
ogrodniczych.

Zwiększenie produktywności przez:
− automatykę jazdy

EZ-Steer 500 Autopilot

− rozbudowanie urządzenia Trimble o moduły kontroli sekcji opryskiwacza, siewników punktowych, 
rozsiewaczy

Field-IQ EZ-Boom

W ofercie

W celu usprawnienia działania oraz obniżenia kosztów eksploatacji pojazdów proponujemy 
także system monitoringu oraz zużycia paliwa Supervisor GPS, który pozwoli Państwu:

− obniżyć koszty eksploatacji maszyn rolniczych poprzez wyeliminowanie nadużyć związanych ze zużyciem 
paliwa oraz czasu pracy operatorów

− stale monitorować pozycję maszyny oraz jej efektywny czas pracy
− monitorować stan paliwa w baku oraz eliminować ewentualne nadużycia związane z tankowaniami oraz 

upustami
− kontrolować pracę kierowcy
− tworzyć szczegółowe raporty dotyczące pracy danej maszyny

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY !!! 
UMÓW SIĘ NA SPOTKANIE


