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Ana Özellikler
► Uygun fiyata yüksek doğruluk

► 15 saniye geri vites

► Kabin kontrollerine net erişim için doğrudan 
direksiyon kolonuna entegre olur 

► Destekli direksiyon devreye girmediğinde 
sınırsız manuel direksiyona izin verir 

► Dur-kalk yaptığında kaldığın yerden devam 
etme

EZ-Pilot Pro® MFWD traktörler, 4WD'ler ve 
biçerdöverler arasında yüksek doğrulukta rehberlik 
sunar.

EZ-Pilot sisteminin ek avantajı, araçların artık bir 
sonraki namlu için sıralanmalarına izin vermek için 
geri vitese geçebilmeleridir (en fazla 15 saniye). Bu 
özelliğin eklenmesi, kullanıcıların, alet toprağa temas 
ettiği andan itibaren yüksek doğrulukta bir 
çözümden faydalanmalarını sağlayabilir.

EZ-Pilot Pro sistemi sizi çevrimiçi tutarken, 
püskürtücü veya ekim makinesi performansı gibi 
birçok farklı göreve odaklanarak iş kalitesini ve 
mahsul verimini artırabilirsiniz.

KUSURSUZ HATLAR
Otomatik dümenleme ile EZ-Pilot Pro sistemi, 
çiftliğinizde kolaylıkla çalışmanıza ve güvenliği 
artırmanıza olanak tanır.

KABİNE TEMİZ ERİŞİM
EZ-Pilot Pro sistemi doğrudan direksiyon kolonuna 
entegre olur ve kabindeki bacak boşluğunu 
azaltmadan tüm gösterge panellerine net erişim 
sağlar.

OPTİMAL PERFORMANS
EZ-Pilot Pro s istemi, saha operasyonlarını hızlı, 
verimli ve üretken bir şekilde tamamlamanıza 
yardımcı olarak çalışma sürenizi en üst düzeye 
çıkarmanıza olanak tanır.

TÜM FİLOYA ENTEGRE 
OLUR
EZ-Pilot Pro sisteminin hızlı tepki veren, yüksek 
torklu motoru, marka, model veya yıl ne olursa 
olsun filodaki çeşitli tarım araçlarını etkin bir şekilde 
yönlendirebilir.

HIZLI AYRILMA
Elektrikli direksiyon motoru, destekli direksiyon 
devreye girmediğinde sınırsız manuel direksiyona 
izin verir.

EKRAN UYUMLULUĞU
EZ-Pilot Pro sistemi, Trimble GFX-750™ ekran veya 
GFX-350™ ekran ile uyumludur; bunların tümü, her 
tür için çeşitli doğruluk seviyeleri sağlar.

EZ-Pilot Pro
OTOMATİK DÜMENLEME SİSTEMİ
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EZ-PILOT PRO 
OTOMATİK DÜMENLEME SİSTEMİ

YÜKSEK PERFORMANS
► Rakip sistemlerden daha yüksek torklu direksiyon motoru, ünitenin flatörler gibi sert 

hidrolik direksiyon sistemlerine sahip araçları yönlendirmesine olanak tanır

► Hızlı tepki veren motor, sistemin aracı hızlı bir şekilde çevrimiçi duruma getirmesini ve 
orada kalmasını sağlar

KOLAY KURULUM
► Basit kablolama ve IMD-600 (T3™ Gelişmiş Arazi Telafisi), kabinin herhangi bir yerine 

monte edilebilecek kadar küçüktür

► Basit tak ve çalıştır kurulumu, daha hızlı çalışmaya geri dönmeniz için minimum araç ve 
zaman gerektirir

► Profesyonel görünümlü kurulum

HERHANGİ BİR SAHA TÜRÜNDE ARTIRILMIŞ 
KONTROL
EZ-Pilot Pro sistem modülüne entegre edilmiş gelişmiş T3 sensörleri, aracınızın hat üzerinde 
kalmasını sağlar. Bu sensörlerle, zorlu arazide direksiyon hassasiyetiniz iyileştirilir ve bu da 
geçişler arasındaki atlamaları ve çakışmaları en aza indirmeye yardımcı olur.

ÇEŞİTLİ ARAÇ TİPLERİNİ DESTEKLER

► Traktörler

► Serpme Makineleri

► Paletli Araçlar

► Biçerdöverler

► Mafsallı Traktörler

► İlaçlama Araçları

Arazi telafisi olmayan 
konum

Arazi dengeleme teknolojisi ile 
düzeltilen konum

Anten
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