New Holland
Hassas Tarım Sistemleri

HASSAS TARIM SİSTEMLERİ
Her geçen gün önem ve tarımdak rolü artan hassas tarım sstemler,
çftçlermzn çalışma performansını yükselterek vermllğn arttırmaya
yardımcı olmaktadır. Farklı özellklere sahp manuel ve otomatk dümenleme
sstemler, düzeltme snyaller, akış kontrol sstemler ve verm hartalama
sstemler New Holland hassas tarım ürün gamı arasında yer almaktadır.
New Holland hassas tarım sstemler sayesnde toprak hazırlığından
hasada kadar yapılan hataların önüne geçleblr, hasat sırasında vermnz
ölçeblr, araznze özel verm hartasını oluşturablrsnz.
Dümenleme sstemler terch edlen ekranlara, snyal tpne ve dümenleme seçeneğne bağlı olarak
30 cm’den 2.5 cm’e kadar hassasyet sağlamaktadır. Çalışmalar sırasında en büyük yardımcınız olan otomatk
dümenleme sstemler sunduğu avantajlar sayesnde vermnz ve gelrnz hızla arttırmanıza yardımcı olacaktır.

HASSAS TARIM SİSTEMLERİNİN AVANTAJLARI
Üst üste bnme ve atlama gb hataların önüne geçerek fazla yakıt, laç, gübre ve tohum
kullanımına engel olur. Bu sayede toplam grd malyetlern düşürerek kazancınızı
arttırmaktadır.
Özellkle mısır, pamuk, ayççeğ gb sıra arası mesafeye htyaç duyan btklerde 2.5 cm’e
kadar hassasyet sunarak doğru ekm sıraları oluşturulmasına ve aynı arazden daha çok
ürün yetştrlmesne mkan tanır.
Gece – gündüz veya operatör fark etmeden aynı hassasyetle çalışmalar sürdürülmektedr.
Otomatk dümenleme sstemler operatörün yalnızca yapılan şe odaklanmasını sağlayarak,
uzun saatler boyunca devam eden çalışmaların konforunu ve performansını yükseltr.
Doğal kaynakların, tarım arazlernn ve tarımsal laçların doğru kullanılmasını sağlayarak
sürdürüleblr tarımı desteklemektedr.

Hassas Tarım Sistemleri
Düzeltme snyaller, uydular aracılığıyla alınan ve hassas tarım sstemlernde
kullanılan snyallerdr. Düzeltme snyaller yetştrlen btk çeşdne, yapılan çalışmaların amacına ve
stenlen hassasyet değerne bağlı olarak terch edleblr.

Egnos Snyal

Range Pont RTX Snyal

30 cm hassasyet değer sağlamaktadır
Uydudan aldığı snyal le çalışmaktadır
Abonelk htyacı bulunmamaktadır
Sınırsız kapsama alanına sahptr
Manuel dümenleme sstemler çn dealdr
İlaçlama ve gübreleme çalışmalarında
ön plana çıkmaktadır.

15 cm hassasyet değer sağlamaktadır
Uydudan aldığı snyal le çalışmaktadır
Abonelk le kullanılmaktadır
Sınırsız kapsama alanına sahptr
İlaçlama ve gübreleme çalışmalarında
ön plana çıkmaktadır.

Center Pont RTX Snyal

RTK Snyal

2.5 cm hassasyet değer sağlamaktadır
Uydudan aldığı snyal le çalışmaktadır
Abonelk le kullanılmaktadır
Sınırsız kapsama alanına sahptr
Otomatk dümenleme sstemler çn dealdr
Hassas ekm, tohum yatağı hazırlama ve bakım
çalışmalarında ön plana çıkmaktadır.

MODEL
Hassasyet Değer
Tohum yatağı hazırlığı
Hassas Ekm
Gübreleme
İlaçlama
Çapalama
Ot bçme
Hasat

Center Pont™
RTX
+/- 2.5 cm

2.5 cm hassasyet değer sağlamaktadır
Baz stasyonuna bağlanarak çalışmaktadır
Sınırlı kapsama alanına sahptr
Otomatk dümenleme sstemler çn dealdr
Hassas ekm, tohum yatağı hazırlama ve bakım
çalışmalarında ön plana çıkmaktadır.

RTK
+/- 2.5 cm

Range Pont™
RTX
+/- 15 cm

Egnos
+/- 30 cm

EKRANLAR
Ekranlar, anlık olarak çalışma verlernn takp edldğ ve dümenleme
sstemlernn kontrol edldğ ana parçalardır. Ekranlar üzernden ş genşlğne
bağlı olarak oluşturulan sıraları göreblr, şlenen alanları şaretleyeblr,
çalışma süreler ve alan blglern alablrsnz. New Holland dümenleme
sstemlernde kullanılan ekranlar kullanımı, teknk özellkler, boyutları ve
destekledğ sstemler tbaryle farklılık göstermektedr.

New Holland Ekran Seçenekler
Anrod tabanlı şletm sstem
Ekran boyutu
Entegre kamera
Harc kamera grş
Dahl Wf ve Bluetooth
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-

S

S

S

7’’ – 17.8 cm

7’’ – 17.8 cm

10’’ – 25.6 cm

12’’ – 30.5 cm

Yok

Yok

Var

Var

1

1

1

2

Yok

Var

Var

Yok

Egnos (30 cm)

S

S

S

S

Range Pont (15 cm)

-

O

O

O

Center Pont RTX (2.5 cm)

-

O

O

O

RTK (2.5 cm)

-

O

O

O

EZ Plot

-

O

O

O

EZ Plot Pro

-

O

O

-

Auto Plot (APMD)

-

O

O

O

*Sıra sonu dönüş teknolojs

-

O

O

O

Akış kontrolü ve uygulamaları

-

O

O

O

2

4

6

Akış ve uygulama kontrolü kanal sayısı
* APMD ve hdrolk dümenleme seçenekler kullanılması durumunda

Hassas Tarım Sistemleri

DÜMENLEME SEÇENEKLERİ
Dümenleme seçenekler manuel ve otomatk olmak üzere k tpe ayrılmaktadır.
Manuel dümenleme seçenekler laçlama ve gübreleme gb faalyetlerde kullanılan
ve kullanıcıya doğru hatta kalması çn rehberlk eden sstemlerdr.

Otomatk Dümenleme Sstemler
EZ Plot Seçeneğ
Elektrkl motor desteğyle çalışır
Doğrudan dreksyon kolonuna monte edlr
XCN-750 / 1050 ve 2050 ekranlarla uyumludur
Ger sürüş mkanı yoktur
Mnmum lerleme hızı 1.6 km/h’dr

Auto Plot Seçeneğ (APMD)
Elektrkl motor desteğyle çalışır
Doğrudan dreksyon kolonuna monte edlr
XCN-750 / 1050 ve 2050 ekranlarla uyumludur
Sürekl ger sürüş yapılablr
Mnmum lerleme hızı 0.35 km/h’dr
Otomatk dönüş (NextSwath) le uyumludur.

Hdrolk Dümenleme (Auto Plot)
Hdrolk sstem desteğyle çalışır
XCN-750 / 1050 ve 2050 ekranlarla uyumludur
Sürekl ger sürüş yapılablr
Mnmum lerleme hızı 0.35 km/h’dr
Otomatk dönüş (NextSwath) le uyumludur.

EZ Plot Pro Seçeneğ
Elektrkl motor desteğyle çalışır
Doğrudan dreksyon kolonuna monte edlr
XCN-750 / 1050 ekranlarla uyumludur
15 sanye süreyle ger sürüş yapılablr
Mnmum lerleme hızı 1.6 km/h’dr

Intellsteer - Entegre Otomatk Dümenleme Sstem
Intellsteer entegre otomatk dümenleme sstemler yüksek gücü ve performansıyla tanınan T5 AC, T6 AC, T7 ve T7 AC
traktör modellernde steğe bağlı olarak fabrka çıkışlı sunulmaktadır. Intellsteer sstem sayesnde yüksek güç
‘’hassas’’ çalışmayla buluşuyor.

26.4 cm genşlğnde, yüksek
çözünürlüklü ve dokunmatk
Intellvew IV ekran üzernden
hassas tarım sstemn kontrol
edeblrsnz. Intellvew IV ekran
sayesnde çalışma hatlarını kontrol
edeblr, çalışmalara dar verler
gözlemleyeblrsnz.

Hdrolk dümenleme seçeneğne
sahp Intellsteer sstem, yüksek
beygr gücüne sahp traktörler çn
uygun olup, hassas br dümenleme
sağlamaktadır. 0.35 km/h
mnmum lerleme hızı ve sürekl
ger sürüş özellğne sahp sstem
yüksek performans sunmaktadır.

New Holland T5, T6 ve T7
AutoCommand traktör modellernde
bulunan çok fonksyonlu kumanda
kolu üzernden Intellsteer otomatk
dümenleme sstemn devreye alıp,
devreden çıkartablrsnz.

Hassas Tarım Sistemleri
Verm Hartalama Sstemler
New Holland verm hartalama sstemler bçerdöver le yapılan hasat uygulamaları sırasında
tarladan elde edlen ürünün nem mktarını, vermn analz ederek, tarlanıza özel verm hartasını
oluşturmaktadır. Verm hartalama sstemler bçerdöver modelleryle uyumlu olup, çnde nem sensörü,
anten, açı sensörü ve ekran (ekranı bulunmayan bçerdöverlerde) parçaları yer almaktadır.

Verm hartalama
sstemler sayesnde
Ürünün nem oranı analz edlr
Dekar başına verm görüntülenr
Tarlanın verm analz yapılablr
Tarlanızın verm hartası oluşturulablr
Yen sezon çn bölgesel hazırlıklar yapılablr
Verm hartalaması sayesnde akış ve
uygulama kontrollü sstemler destekleneblr
Yetştrclk verm ve performansı arttırılablr.

Büyük bir aile olarak,
uzmanlığımızla yanınızdayız...

Hassasyet Değer

Center Pont™ RTX

RTK

Range Pont™ RTX

Egnos

+/- 2.5 cm

+/- 2.5 cm

+/- 15 cm

+/- 30 cm

Tohum yatağı hazırlığı
Hassas Ekm
Gübreleme
İlaçlama
Çapalama
Ot bçme
Hasat
Manuel
Dümenleme
Manuel

Yardımcılı Otomatk Dümenleme
EZ Plot

EZ Plot Pro

APMD

Hdrolk
Otomatk
Dümenleme

Entegre
Otomatk
Dümenleme

Auto Plot

IntellSteer

TT4
TDD Bluemaster
TR5 EC
TR6
T5 AC
T6 AC
T7 – T7 AC
T7 HD

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

