
Características principais

FICHA TÉCNICA 

►
Alta precisão a um preço acessível

►
Mantenha veículos dirigidos por 15 segundos em 

sentido inverso. 

►
Ele permanece conectado quando 

parado

►
Redução do número de componentes de 

permitir a transferência rápida entre veículos

O sistema de orientação EZ-Pilot Pro fornece orientação de 

precisão para diferentes tratores e colheitadeiras. O 

benefício adicional de EZ-piloto Pro é que os veículos 

podem ser mantidas com guiado activado em sentido 

inverso para se alinhar com a próxima passagem. 

Adicionando esta funcionalidade permite que os usuários 

têm alta precisão das implementam toca o chão.

O sistema de guiamento EZ-piloto maior precisão Pro 

usando o controlador NAV-900 e a-750 GFX ™. O nível usando o controlador NAV-900 e a-750 GFX ™. O nível usando o controlador NAV-900 e a-750 GFX ™. O nível 

elevado de precisão permite a guiada manter o controlo 

para a frente e reverso. Isto é especialmente importante 

para as culturas de alto valor e pequenas parcelas onde 

toda a terra é cultivada.

reduzir a fadiga

Com a orientação automática, o sistema EZ-Pilot 

permite operar facilmente e melhorar a segurança na 

fazenda.

MOVING AHEAD

Ele mantém a orientação ativado quando esta 

parado e reiniciado.

interface intuitiva

O agricultor usando EZ-Pilot Pro pode aumentar os 

níveis de precisão no controle de vários implementos 

novas máquinas com sua interface simplificada.

COMPONENTES 

SIMPLIFICADO

O sistema pode ser pré-instalado e transferido entre várias 

máquinas com apenas um único cabo na cabine.

desempenho ideal

O sistema EZ-Pilot Pro permite maximizar o tempo de 

funcionamento ajudando a completar operações agrícolas 

com rapidez, eficiência e produtividade.
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