
EZ-Guide® 250 sistemi, giriş seviyesi bir 
fiyata yüksek kaliteli, giriş seviyesi rehberlik 
yetenekleri sağlar. metre altı hassasiyetle 
gerçekleştirilebilen geniş tarla mahsul 
uygulamaları için çok uygundur. Herhangi bir 
çiftçilik mevsiminde çiftçilik operasyonlarınızı 
kolaylaştırmak için temel rehberlik için 
kullanın.

Ekran Özellikleri
• Kompakt 4,3" renkli ekran

• Tek dokunuşla işlev düğmeleri

• Günlük saha kullanımı için sağlam yapı
• 15 dahili LED ışık
• Yüksek performanslı, entegre GPS alıcısı

Hassas Tarım Yetenekleri

• Manuel rehberlik ve haritalama
• Trimble® direksiyon sistemi 
uyumluluğu
• Ofis içi analiz için USB veri aktarımı

Basit Kurulum ve Kullanım Kolaylığı

Renkli ekranı, tek dokunuşlu işlev düğmeleri 
ve sezgisel arayüzü ile EZ-Guide 250 sistemi, 
kılavuz çizgilerine ve kapsam haritalarına hızla 
erişmenize ve günlük tarım görevlerinizi 
kolayca gerçekleştirmenize olanak tanır.
Arttırılmış performans

EZ-Guide 250 sistemi, tarlanızın tepeden ve 
perspektif görünümlerini sunarak nerede 
olduğunuzu ve nerede olduğunuzu kolayca 
görmenizi sağlar. ayrıca sizi yolda tutmak için 
görsel geri bildirim sağlayan parlak kılavuz 
LED'lere sahiptir.

Uydu Kapsama ve Doğruluk Seviyeleri

EZ-Guide 250 sistemi, dünyanın birçok 
bölgesindeki GPS uydu takımyıldızı ile 
uyumludur. Düşük doğrulukta düzeltmelerle 
gerçekleştirilebilen tarım uygulamaları için 
ideal olan SBAS ile metre altı geçişten geçiş 
doğruluğu elde edin.

Direksiyon Uyumluluğu

Toplam rehberlik paketinizi tamamlamak ve 
kolaylıkla çalıştırmak için Trimble EZ-Steer® 
destekli direksiyon sistemine yükseltin.



Haritalama

Çeşitli alan modellerinde nokta, çizgi, kapsama ve alan eşleme gerçekleştirin. 
Bu esneklik, alanınızın düzenine ve hatlarına en uygun farklı desen ve 
şekillerde çalışmanıza olanak tanır.

Bilgisayara Data Taşıma

Topladığınız verileri bir USB sürücü kullanarak sahadan ofise aktarın. Tarım 
operasyonlarınız için doğru analiz ve kayıt tutmak için bu verileri Farm Works 
Yazılımı çözümlerinde kullanın.
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Eller Serbest Dümenleme İmkanı
Tarım uygulamalarınız için düşük stresli direksiyon yetenekleri için Trimble 
EZ-Steer destekli direksiyon sistemine yükseltin. EZ-Steer sistemi, bir 
sürtünme tekerleğini ve motoru ekrandan gelen yönlendirmeyle birleştirerek 
direksiyon simidini sizin için döndürür.

Mahsul döngüsünün tüm aşamalarında kullanım için EZ-Steer sistemini 
araçtan araca kolayca kurun ve aktarın.
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