Uydu Destekli
Hassas Tarım Sistemleri

New Holland Uydu Destekl Hassas Tarım Sstemler le
mevcut araz koşullarından daha fazla ürün yetştrlmes sağlanırken
sıraların üst üste bnmes engellenerek fazla yakıt, tohum,
gübre ve laç kullanımının önüne geçlerek toplam malyetler düşürülür.

New Holland Uydu Destekl
Hassas Tarım Sstemler le;

Hassas tarım sstemler le çalışırken
aşağıdak 3 noktaya dkkat edlmeldr:

•
•
•
•
•

• Düzeltme snyal
• Dümenleme Sstemler
• Ekran seçenekler

Çalışma malyetler azaltılır
Operatör hataları en aza ndrlr
Sıraların üst üste bnmes engellenr
Kullanıcı konforu arttırılır
Çevre korumasına katkı sağlanır

Range Pont™
EGNOS - 20cm
RTX – 15 cm
(abonelk ücret yok) (abonelk ücret var)
İlaçlama
Gübreleme
Toprak İşleme
Hasat
Ekm

•
•
•
-

-

•
•
•
•
-

Center Pont™
RTK – 2.5 cm
RTX – 3.8 cm
(abonelk ücret var) (abonelk ücret yok)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

DÜZELTME SİNYALİ
Tarımsal uygulamalar
kendlerne özgü hassasyet
sevyeler gerektrmektedr.
New Holland Uydu Destekl
Hassas Tarım Sstemler le
tüm faalyetlere cevap vereblecek
br snyal sstem mevcuttur.

EKRANLAR
New Holland Uydu Destekl
Hassas Tarım Sstemler
sahp olduğu ekran seçenekler
le etkn br kullanımı garant
altına almaktadır.

G7 – EZY

FM-750

• 18 cm renkl, dokunmatk ekran
• Djtal led gösterge le dama
çzde kalma
• Gece ya da gündüz kullanımı
• 20 cm’ ye kadar ş genşlğ
hassasyet
• USB grş
• Manuel dümenleme le uyumlu

• 20.3 cm renkl, dokunmatk ekran
• Gece ya da gündüz kullanımı
• 2.5 cm’ ye kadar ş genşlğ
hassasyet
• USB grş
• Manuel, yardımcılı otomatlk
dümenleme, hdrolk otomatk
dümenleme le uyumlu

XCN-1050

XCN-2050

IntellVew™ IV

• 25.6 cm yüksek çözünürlüklü,
renkl, dokunmatk ekran
• Tablet arayüzü
• Vdeo kamera
• 2.5 cm’ ye kadar ş genşlğ hassasyet
• USB grş
• Manuel, yardımcılı otomatlk
dümenleme, hdrolk otomatk
dümenleme le uyumlu

• 30.7 cm yüksek çözünürlüklü,
renkl, dokunmatk ekran
• Tablet arayüzü
• Vdeo kamera
• 2.5 cm’ ye kadar ş genşlğ hassasyet
• USB grş
• Manuel, yardımcılı otomatlk
dümenleme, hdrolk otomatk
dümenleme le uyumlu

• 26.4 cm yüksek çözünürlüklü,
renkl, dokunmatk ekran
• Üç adede kadar vdeo kamera
• 2.5 cm’ ye kadar
ş genşlğ hassasyet
• USB grş
• Entegre otomatk dümenleme
le uyumlu

MEVCUT KAYNAK UYDULAR VE HASSASİYETLERİ

Uydu Destekli Hassas Tarım Sistemleri

DÜMENLEME
SEÇENEKLERİ

MANUEL
DÜMENLEME
• İlaçlama, gübreleme uygulamaları
• Kullanımı kolay sstem
• Sstem br traktörden dğerne
rahatlıkla taşıyablme
• 3 km/h le 30 km/h lerleme
hızlarında etkn çalışablme

Her türlü tarla koşulunda yüksek hassasyetl sürüş
sağlayan dümenleme sstemler sayesnde etkn br
kullanım garant altına alınmaktadır. Manuel
dümenlemeden entegre tam otomatk dümenleme
sstemne kadar genş br ürün yelpazesne sahp
New Holland Uydu Destekl Hassas Tarım Sstemler
tüm taleplernze ceva pvermeye hazır.

YARDIMCILI OTOMATİK DÜMENLEME
• İlaçlama, gübreleme, toprak şleme, hasat, sırt çekme,
sırta ekm, ekm ve çeltk uygulamaları
• Sstem br traktörden dğerne rahatlıkla taşıyablme
• 0.7 km/h le 33 km/h lerleme hızlarında etkn çalışablme
EZ-Plot™
Kumanda
Hassasyet
Mnmum Hız
Maksmum Hız

Yüksek
3 km/h
28 km/h

EZ-Plot Pro™
Mekank Motor
Çok Yüksek
0.70 km/h
35 km/h

APMD™
Çok Yüksek
0.7 km/h
35 km/h

HİDROLİK OTOMATİK DÜMENLEME
• RTX Range Pont, RTX CenterPont,
RTK düzeltme snyaller le
uyumlu çalışma
• İlaçlama, gübreleme, toprak şleme,
hasat, sırt çekme, sırta ekm,
ekm ve çeltk uygulamaları
• 0.35 km/h le 35 km/h lerleme
hızlarında etkn çalışablme

Kumanda
Hassasyet
Mnmum Hız
Maksmum Hız

Autoplot
Hdrolk
Çok Yüksek
0.35 km/h
35 km/h

ENTEGRE OTOMATİK DÜMENLEME
New Holland Uydu Destekl Hassas Tarım Sstemler fabrka çıkışlı k farklı entegre otomatk dümenleme sstem seçeneğ
sayesnde tüm tarımsal faalyetlernze cevap vereblmektedr.

INTELLISTEER
ENTEGRE OTOMATİK
DÜMENLEME SİSTEMİ
• Fabrka çıkışlı otomatk
dümenleme sstem
• EGNOS, RTX Range Pont,
RTX CenterPont, RTK düzeltme
snyaller le uyumlu
• İlaçlama, gübreleme, toprak
şleme, hasat, sırt çekme,
sırta ekm, ekm ve çeltk
uygulamalarında etkn br
şeklde çalışablme
• 0.35 km/h le 35 km/h lerleme
hızlarında etkn çalışablme
Kumanda
Hassasyet
Mnmum Hız
Maksmum Hız

En son teknolojye
sahp anten le GPS
uydularından alınan
snyaller dümenleme
ekranına en doğru
şeklde aktarılır.

26.4 cm genşlğndek renkl,
dokunmatk IntellVew™ IV
ekran sayesnde hassas
tarım şlemlernz etkn br
şeklde gerçekleştreblrsnz

IntellSteer™
Hdrolk
Çok Yüksek
0.35 km/s
35 km/s

Doğrudan traktörün dümenleme
sstemne etk eden otomatk dümenleme
kumanda üntes sayesnde hassas br
dümenleme sağlanır.

Vermn Anahtarı
MASTERDRİVE OTOMATİK DÜMENLEME SİSTEMİ
New Holland TD90D, TD100D ve TD110D modellernde steğe bağlı
olarak sunulan fabrka çıkışlı MasterDrve Otomatk Dümenleme
sstem sayesnde tarımsal faalyetler sırasında yapılan hatalar en aza
ndrlerek mevcut araz koşullarından
maksmum ürün yetştrlmes
sağlanmaktadır.

New Holland T6, T7 ve T8
AutoCommand modellernde
sunulan çok fonksyonlu kumanda
kolu üzernde yer alan tuş
sayesnde IntellSteer’ I devreye
alıp çıkarmak hızlı ve etkn br
şeklde yapılablmektedr.

• Fabrka çıkışlı otomatk dümenleme sstem
• RTK düzeltme snyal le uyumlu – 2.5 cm
hassasyette çalışablme
• İlaçlama, gübreleme, toprak şleme, hasat,
sırt çekme, sırta ekm, ekm ve çeltk
uygulamalarında etkn br şeklde çalışablme
• Operatör hatalarının önüne geçerek,
mevcut araz koşullarında daha fazla
ürün yetştrlmesn sağlar

MasterDrve otomatk
dümenleme sstem le
brlkte verlen 20.3 cm
genşlğndek ekran
üzernden tüm verler
anlık olarak kontrol
edleblmektedr.

Standart ve profesyonel olmak üzere k farklı paketle sunulan
PLM Connect sayesnde traktörlernz ve maknelernz
hakkında anlık blg alarak sadece zamandan tasarruf etmekle
kalmaz aynı zamanda vermllğnz de arttırablrsnz.

SERİ
TT4
TDD Bluemaster
TR5 ElectroCommand
TR6
T6
T7S
T7
T7 HD

PLM STANDART
PAKET

PLM PROFESYONEL
PAKET

•
•
•
•
•
•

PLM Standart paket üzerndek
özellklere ek olarak:
• Geçmşe dönük tüm verler,
hata kodlarını ve alarmları
anlık göreblme, raporlama
• Bakım zamanını yetkl servse
otomatk olarak bldrme
• Yakıt kullanımı ve hırsızlığı
le lgl flo sahbne
blglendrmede bulunma

Güzergah blgs
Anlık konum blgs
Çalışma Saat
Yakıt tüketm
Bakım zamanı uyarıları
Belrlenen alan dışına
çıkma uyarısı

Manuel
Dümenleme

Yardımcılı
Otomatk
Dümenleme

Manuel
Dümenleme

EZ Plot

Ez Plot Pro

APMD
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Ekpman

IntellSteer

MasterDrve

-

-

-

-

-

-
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PLM Connect

TC 5.80
CX 5.90
CX 6.80
CX 8.70
FR500 FC

Kend Yürür Yem Hasat

AutoPlot

Telematk

Ser

Bçerdöver

Entegre
Otomatk Dümenleme

Hdrolk Otomatk Dümenleme

FR600 FC

•
•
•
•
•
•

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.

www.newholland.com.tr

/NewHollandAGTurkiye

/newhollandagtr

444 0 648

