Täsmäviljelyratkaisut
koko kasvukaudelle

Kaikille työkoneille,
MAAN MUOKKAUS

KYLVÖ JA LANNOITUS

AJOURAOPASTIMET

Trimblen työkoneen
ohjaamoon asennettavat
ajouraopastimet auttavat
seuraamaan ja kartoittamaan peltotietoja reaaliajassa. RTK-päivityksen
ja Trimnet VRS-palvelun
kanssa päästään cm-luokan
tarkkuuteen.
• Näet tarkasti ajoajat ja
peltoalueen
• Luot karttoja
• Kaikki peltotiedot
tallentuvat muistiin
• Kaikki konekohtaiset
ajourat tallentuvat
• Luot ruiskutussuunnitelmat
• Saat viljavuustiedot
• Mittaat pinta-alat
• Voit työskennellä myös
pimeässä
Valittavissa useita
ajolinjoja :

Trimble EZ-Guide 250®

Trimble CFX-750™

Erinomainen hinta-laatusuhde. Sopii käyttäjille,
jotka haluavat perusopastimen ilman lisäautomaatioita, erityisesti viljanviljelyyn. Nopea asentaa ja
helppo käyttää.

Täsmäviljelyn avaintoiminnot näppärässä ratkaisussa.
Ergonomisuutta päivittäiseen työskentelyyn. Intuitiivinen näyttö tekee tilan töiden tekemisestä helppoa,
lisää työskentelytunteja ja parantaa tuottavuutta tilalla.

Trimble FmX®

Trimble TMX 2050™

ISOBUS

Edistyksellinen, täysillä ominaisuuksilla varustettu
opastin kaikkiin toimintohin. Näyttöä voi mukauttaa viljelytoiminnan kasvaessa. Huipputekniset
ominaisuudet auttavat parantamaan tuottavuutta
kaikissa kasvukauden vaiheissa vuodenajasta ja
vuodesta toiseen.

OMINAISUUDET

ISOBUS

Android™-pohjainen, selkeä ja helppokäyttöinen
näyttö integroituu toimintoihin saumattomasti.
TMX-2050-näyttö ei rajoitu pelkästään perinteisiin
täsmäviljelytoimintoihin, vaan tarjoaa työkalut
todelliseen tilanhallinnan päätöksentekoon ajoneuvon
ohjaamossa.

TMX-2050

FmX

CFX-750

EZ-Guide 250

31,2 cm

30,7 cm

20,3 cm

10,9 cm

Kosketusnäyttö

•

•

•

Videokameraliitännät
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Sisäänrakennettu GPS-vastaanotin
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AgriVRS RTK GNSS

AgriVRS RTK GNSS

AgriVRS RTK GNSS

Avustava ohjausyhteensopivuus
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Autopilot-ohjausyhteensopivuus

•

•
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Työkoneohjaus

•
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Riviohjaus
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•

Useita toimintoja

Useita toimintoja

Lannoitusautomatiikka, GreenSeeker®

•

•

Vedenhallinta, lanaus ja ojitus

•

•

Satokartoitus

•

•

Langaton tiedonsiirto työkoneiden välillä

•

•

Langaton tiedonsiirto toimiston ja pellon välillä

•

•

Tuki Connected Farm -mobiilisovelluksille

•

Internetin selaus

•

NextSwath™, käännös uran lopussa -tekniikka

•

Näytön koko

Sopiva Trimnet VRS -palvelu

Määrä- ja lohkoautomatiikka

Useita toimintoja

•
•

1
•

kaikenkokoisille tiloille
KASVINSUOJELU

SADONKORJUU

LAAJENNUKSET
Connected Farm -pilvipalvelu
Kerää, jaa ja hallinnoi tietoa työlaitteen ja
toimiston välillä.
• Rajattomasti tallennustilaa peltotiedoille
• Satelliittikuvat pelloilta
• Peltotietojen lataus ajouraopastimista
muistitikulla (USB)

Trimblen ohjausautomaatiot

GreenSeeker® RT200

Automaattiohjaus ohjaa traktoria automaattisesti ja pitää traktorin oikealla uralla, joten
sinä voit keskittyä työlaitteen seuraamiseen.

Reaaliaikaisella lannoitemäärän säätöjärjestelmällä lisälannoitetta saadaan oikea määrä
oikeaan aikaan oikeaan paikkaan. Optimaalinen typen sijoitus säästää kustannuksia ja
nostaa satotasoa. Sensorit havainnoivat kasvin
terveyttä. Asennetaan kasvinsuojeluruiskuun
tai lannoitelevittimeen.

EZ-Steer®
• Helppo asentaa ja käyttää
• Asennussarja yli 1200 traktorimalliin
• Yhteensopiva Trimble-näyttöjen kanssa
EZ-Pilot™:
• Asennus ohjauspylvääseen, erinomainen
suorituskyky ja tarkkuus
Autopilot™:
• Ohjaa suoraan traktorin hydrauliikkaa
• Jälki- tai tehdasasennus, Trimble-valmius
• Paras suorituskyky!

Satokartoitus
Kylvö ja kasvinsuojelu
Kylvökoneen ja kasvinsuojeluruiskun automatisoinnilla säästät tuotantopanoksia ja
ympäristöä. Lisäksi työnjälki tarkentuu.
Määränsäätöautomatiikka:
• Voit käyttää taustakarttoja lannoitukseen
• Automaattinen määränsäätö ajonopeuden
mukaan
Lohkoautomatiikka:
• Sulkee ja avaa ruiskun tai kylvökoneen
lohkoja automaattisesti

Kerää tarkkaa paikkatietokohtaista sato- ja
kosteustietoa, joka auttaa analysoimisessa
ja valmistautumisessa seuraavaan vuoteen.
Oikeiden päätösten teko helpottuu ja säästät
kustannuksissa.
Ominaisuudet:
• Lajikeseuranta
• Kuormien seuranta
• Auto-Cut (Automaattien leikkuuleveyden
seuranta)
• Joustavien asennusvaihtoehtojen avulla voit
hyödyntää puimurissa jo olevia antureita

Connected Farm Scout App
Ilmainen sovellus
• Pellon pinta-alat
• Kasvustokuvat taustalle
• Kohteiden merkintä: kasvitaudit,
rikkakasvit, ongelmat

Palveluja maatalouteen
•

Trimnet VRS-palvelulla
cm-luokan tarkkuus
Tavallisissa navigaattoreissa GPS-sijainti voi heittää
usean metrin verran. Geotrimin ajouraopastimille
tarkoitettu Trimnet AgriVRS-palvelu korjaa reaaliajassa traktorilla ajettaessa tarkkuuden cm-tasolle.
Oletpa muokkaamassa, kylvämässä tai ruiskuttamassa, Trimnet varmistaa, että ajouraopastimesi
ajaa tarkasti uraa pitkin ja työlaitteesi annostelee
ainekset cm-tarkkuudella juuri sinne missä niitä
tarvitaan. Jos mobiilidatayhteys katkeaa, opastin
ryhtyy käyttämään suoraan Trimblen satelliitista saatavaa signaalia (xFill), joten työskentelysi
jatkuu saumattomasti. Trimnet on paikannusalan
ammattilaisten ja useiden viranomaisten käyttämä
sijainnin korjauspalvelu.

TARKKUUSSUOSITUKSET
DGPS
RTK
Kyntö					3 cm
Äestys				
30 cm
Pintalevitys		
30 cm
Niitto				30 cm
Lannan levitys		
30 cm
Ruiskutus		
30 cm
Kylvö					3 cm
Salaojitus			3 cm
Maanpinnan muotoilu		
3 cm

Geotrim on viljelijän tukena
Trimble on johtava satelliittipaikannuksen
tuotekehittäjä ja valmistaja, jonka maataloussovellukset ovat käytössä kaikkialla
maailmassa. Geotrim on Trimblen valtuutettu
maahantuoja, jonka palveluihin kuuluu sijainnin korjauspalvelua tuottava, koko Suomen
kattava VRS-tukiasemaverkko.
Tarjoamme maatalousasiakkaillemme laitteiden ja ohjelmistojen käyttökoulutusta,
teknistä tukea ja Trimblen valtuutetun
huollon. Tarvittaessa autamme laiteasennuksessa.Agri-asiakkaita varten on myös oma
VRS:n Helpdesk-numero sekä AgriExtranetpalvelu, josta voi ladata uusimmat ohjelmistopäivitykset ja käyttöohjeet. Tervetuloa
kysymään lisää!
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Myynti
Koulutus
Tuki
HelpDesk
Valtuutettu
huolto

Ajouraopastimet kätevästi
Geotrimin verkkokaupasta
tai soittamalla 0207 510 600
Verkkokauppa:
shop.geotrim.fi

www.geotrim.fi

