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Иновативната, лесна за употреба, прецизна 
земјоделска технологија од брендот Trimble, 
koja помага на полјоделците да ги поврзат сите 
работни активности и да донесуваат одлуки врз 
основа на податоци во реално време. што 
придонесува продуктивност, профитабилност 
и одржливост.

Софтверскиот пакет на прецизни решенија од  
Trimble Agriculture ги комбинира сите аспекти 
на модерното управување со имотот. Trimble 
им помага на полјоделците да ја завршат целата 
работа попаметно, побрзо и ефикасно вотекот 
на годината, и во планирањето и на теренот. 
Врз основа на универзалната интеграција на 
возилата и додатоците, лесното пренесување и 
анализа на податоци, како и најдобрите можни 
услуги за корекција, земјоделците можат да ги 
консолидираат сите работни активности, со 
едноставни општи надградби.

Нашите решенија се достапни преку глобална 
дилерска мрежа, која ги вклучува нашите 
Vantage дистрибутери и стручни Trimble® 
овластени дилери - технолошки специјалисти 
кои обезбедуваат прецизен полјоделски 
хардвер, софтвер и експертиза за податоци за 
целиот имот.

Reliability, Creativity & Loyalty …
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TMX-2050™

Идеален за сложени работни активности на имотот, со користење на големи 
приклучоци, апликации за повеќе производи или кои бараат функции за ефикасна  
употреба на вода, како што се полнење, израмнување и одводнување.

▶ Екран со висока резолуција, во боја,
осетлив на допир, дијагонала од 30,5
cm за контролирање до 6 материјали
и контрола на секциите на
приклучните машини

▶ Android оперативен систем
▶ Контролира до 256 секции со

системот ISOBUS и 6 производи со
системот Trimble Field за контрола на
влезни импути

► Прилагодлив оперативен екран
▶ Поддржува повеќе приемници кои 

се неопходни за функциите на 
нивелирање и одводнување или 
водење на приклучните машини

▶ 1 интегрирана камера со поддршка 
за 2 дополнителни надворешни 
камери

▶ Лесно се префрла од возило на 
возило

▶ Поддржува Trimble RTX® 
корекциски сигнали

GFX-750™

Најдобар за секојдневни полјоделски работи и полјоделци со оптимална потреба 
од прецизна полјоделска технологија, на кои им треба различни нивоа на 
точност и лесна контрола на прскањето и ѓубрењето. Обезбедува лесен за 
употреба, модерен екран на допир и компатибилност со ISOBUS машините.

▶ Екран на допир со висока
резолуција, дијагонала од 25,4 cm

▶ Android оперативен систем
▶ Контрола до 256 секции со

ISOBUS системот и 4 производи
со Trimble Field‑IQ системот за
контрола на импути

▶ NAV‑900 комбинација од
контролер за насочување и
приемник поставен на покрив

► Компатабилен и со NAV‑500™ 

контролер за насочување
▶ Подесувачки оперативен екран
▶ интегрирана камера со поддршка

за дополнителна надворешна
камера

▶ Лесно се префрла од возило на
возило благодарение на малиот
број кабливо кабината

▶ Поддржува  Trimble RTX
корекциски сигнали

Навигатори
Trimble навигаторите ви помагаат прецизно да ја следите навигациската линија и да собирате 
податоци за парцелата во реално време. Тие се карактеризираат со водечки перформанси во 
областа на прецизното полјоделство, што обезбедува брза и ефикасна работа на терен. Со широк 
спектар на функционалности и цени, можете да го изберете моделот на навигатор кој најмногу 
одговара на вашите потреби.

Reliability, Creativity & Loyalty …
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GFX-350™

Најновиот навигатор на Trimble Agriculture е базиран на Android оперативен 
систем , лесен за користење и исплатлив. Исто така, обезбедува извонредна 
функционалност со едноставен процес на инсталација, овозможувајќи автоматско 
насочувањев и контрола на примената на материјали за секој имот. Бидејќи има 
Bluetooth® и Wi-Fi® конекција, како и ISOBUS компатибилност, ќе можете да го 
користите во секоја сезона и со опрема од сите производители.

▶ Екран на допир со висока
резолуција, дијагонала 17,8 cm

▶ Android оперативен систем
▶ Издржлива конструкција за

секојдевно работење
▶ Подржува Trimble RTX 

корекциски сигнали

► Компатабилен со NAV‑500 и 
NAV‑900 контролерите за 
насочуивање

▶ ISOBUS контролер универзален за 
сите зададени задачи

▶ Контролира до 2 материјала и 24
секции

EZ-Guide ® 250
Идеален за корисници кои сакаат да користат едноставна технологија за 
прикажување работни задачи кои не се премногу напорни. Достапни првични 
општи упатства за полјоделци кои користат рачно насочување на машините и 
на кои им е потребна подметричка точност, кога се префрлаат од ред во ред.

▶ Издржлива конструкција за
секојдневна употреба на терен

▶ Компактен екран во боја со
дијагонала од 10,9 cm

▶ Интуитивен кориснички
интерфејс

► 15 вградени LED сијалици
▶ Вграден GPS приемник
▶ Брза инсталација, лесен за

употреба
▶ Лесно пренесување од возило до

возило

TeamViewer QuickSupport за
управување од канцеларија
Навигаторите GFX-750 и GFX-350 сега имаат целосна поддршка за далечинско управување со TeamViewer 
QuickSupport. Дистрибутерите сега можат да управуваат со поврзаните навигатори од нивниот работен простор 
за да ги поправат проблемите во самата парцела.

Reliability, Creativity & Loyalty …
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Autopilot™

Систем за автоматско 
управување

▶ Автоматизирано, hands‑free насочување
▶ Инсталација дирекно на хидрауличен 

систем
▶ Овозможува најпрецизно управување со 

секаков вид земјиште

EZ-S te e r®

Систем за асистирано 
управување
▶ Обезбедува едноставно, преносливо 

решение за обработка на почвата 
hands-free и е погодно за повеќе од 
1.200 модели на возила, стари и нови

▶ Ефикасно управување операторот со 
минимален замор

Autopilot™ Motor 
Drive систем
▶ Едноставна инсталацијата со користење на 

електрични мотори наместо хидраулична 
инсталација

▶ Заштеда на време на монтирање од 40% во 
споредба со хидрауличниот систем без фабричка 
подготовка за автоматско насочување

EZ-Pilot®

Систем за асистирано 
управување
▶ Обезбедува многу прецизно 

насочување по прифатлива цена
▶ Ги насочува тркалата наместо вас со 

помош на компактен електричен 
мотор, кој е поставен директно на 
вратилото под воланот

EZ-Pilot Pro
Систем за асистирано 
управување
▶ Обезбедува исклучително прецизно 

насочување за сите трактори, 
самоодни распрскувачи и комбајни

▶ Овозможува возилата да се движат 
наназад за да заземат позиција за 
следната патека (макс. 15 секунди)

Системи за управување

Reliability, Creativity & Loyalty …
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Trimble системите за управување користат напредна технологија за компензација на наклонот на 
теренот за веднаш да ја пресметаат моменталната положба на возилото за да ја подобрат прецизноста 
во тешки теренски услови, како што се лизгав терен, наклони и нерамен терен. Вршете ги полјоделски  
операции побрзо, попрецизно и побезбедно - и дење и ноќе.

True Tracker™

Систем за управување 
со приклучни машини
▶ Вашиот трактор и приклучните 

машини се управуваат по иста 
навигациска линија

▶ Обезбедува контрола со висока 
прецизност на тешки терени 
благодарение на технологијата за 
компензација на наклонот на 
теренот на апаратот

True Guide ™
Систем за управување 
со приклучни машини
▶ Ја корегира положбата на 

приклучната машина со самото 
померување на тракторот

▶ Економско решение кое е 
најпогодено за употреба на 
сеачи со траки за редни 
култури

RG-100
Систем за насочување 
кроз редови
▶ Ви овозможува автоматски да ја 

приспособите патеката на 
комбинирањето со користење на 
постоечки сензори вградени во 
заглавието на комбајнот

▶ Центрирање на комбајнот според 
редовите, дури и кога тие не се 
прави

NAV-900 
Навигациски контролер
▶ Трофрекфентен GNSS приемник со повеќе 

констелации
▶ Обезбедува висока доверливост и пократко
▶ време на конвергенција
▶ Компатибилен со целиот софтверски пакет 

решенија за автоматско управување
▶ Подржува Trimble RTX корекциски сигнали

NAV-500™ 

Навигациски контролер
▶ Заедно со кој било навигатор од GFX серијата ви 

преставува прифатливо и прецизно решение 
▶ Компатибилен само со решенија за асистирано 

управување
▶ Повторлива точност под еден метар
▶ Подржува Trimble RTX корекциски сигнали

Reliability, Creativity & Loyalty …



Карактеристики

Autopilot
Систем за 
автоматско 
управување

Autopilot
Motor Drive

систем

EZ-Pilot Pro
Систем за
асистирано

управување

EZ-Pilot
систем за 
асистирано

управување

EZ-S te e r
систем за
асистирано

управување

Навигатор TMX-2050 √ √ √ √

Навигатор GFX-750 √ ** √ ** √ √ √

Навигатор GFX-350 √ ** √ ** √ √ √

Навигатор EZ-Guide 250 √

Возила со фабричка 
подготовка за насочување

√ √

True Tracker, систем за 
управување со приклучни 
машини

√ √

True Guide , систем за 
управување со приклучни 
машини

√ √

RG-100 систем за 
насочување кроз редови

√ √

T2® компензација на терен
во однос на релјев и наклон 

√

T3® компензација на терен
u во однос на релјев и нагиб

√ √ √ √

** Заедно со NAV-900 контролер за насочување

Споредба на системите за 
управување

88

Намалете го влезот на импути до 
10% со помош на Trimble 
решенијата за насочување и 
управување

До

10%%

Reliability, Creativity & Loyalty …



Карактеристики

Навигатор
TMX-2050

Навигатор
GFX-750

Навигатор
GFX-350

Навигатор
EZ-Guide 250

Големина на екран 30,5 cm 25,4 cm 17,8 cm 10,9 cm

Екран осетлив на допир √ √ √

Bluetooth √ √

Влезови за видео камера 2 1 1

Вклучен и GNSS приемник √ samo GPS

GLONASS компатабилност √ √ √

Компатибилност со системот за 
асистирано управување √ √ √ √

Компатибилност со системот за 
автоматска контрола √ √ √

NextSwath™, технологија за автоматско вртење 
на крајот од редот √ √

Насочување кроз редови √

Контрола на импути и примена Maks. 6 Maks. 4 Maks. 2

ISOBUS UT/TC √ √ √

TUVR √ √ √

Управување со приклучни машини √

Израмнување и одводнување на земјиштето √

Пратење на принос √

Trimble AG App √ √ √

Можност за пристап кон интернер √ √ √

Споредба на навигатори

99 Reliability, Creativity & Loyalty …
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Автоматска  
контрола на секции
▶ Прецизна примена на семиња,

течности и гранули со контрола до
48 поединечни делови

▶ Го елиминира преклопувањето со
автоматско исклучување на делот
што е веќе покриен

TUVR и сериска 
контрола и примена на 
импути
▶ Сега можеме да имплементираме

внесување на импути со Trimble
универзална варијабилна контрола и
сериска контрола на нивен проток

▶ Овозможува Trimble навигаторот да
испрати команда за промена на
брзината на внесување и контрола
на секцијата на компјутери од други
произведувачи

▶ Сериски комуникациски протокол

Контрола на 
варијабилно користење 
на импути
▶ Истовремена контрола на

дозирање на различни материјали,
вклучувајќи семиња, зрнести
ѓубрива, течен и сув амонијак во
различни комбинации

▶ Мапирање на податоци за местата
на веќе применет материјал

▶ Automatsko бележење на податоци

Контрола на влезни импути
Од контролни вентили за влез до комплексно решение кое обезбедува променливо дозирање и 
автоматска контрола на секции, Trimble Input Control Systems може да ви помогне да ги 
зголемите приносите и да ги намалите трошоците за семиња, ѓубрива, пестициди и безводен 
амонијак.

Следење на сеидбата
▶ Го подобрува квалитетот на инвестициите во семето и анализата на населението, униформноста,

падот / преклопувањето, квалитетот на растојанието за да се постигнат повисоки приноси

▶ Спречува скапи проблеми со сеалицата со нивна регистрација во рана фаза пред да доведат до
намалени приноси

Reliability, Creativity & Loyalty …
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Field-IQ ISOB US
КОНТРОЛА НА 
ТЕЧНОСТИ
▶ Може да се користи на која 

било приклучна машина за 
примена на течности

▶ Поврзете се на кој било 
терминал ISOBUS

Field-IQ ISOB US 
МЕТЕО СТАНИЦА
▶ Сензорот собира метеоролошки 

податоци и ги прикажува на 
терминалот ISOBUS

▶ Може да се поврзе со кој било 
компатибилен ISOBUS 
терминал за складирање на 
метеоролошки податоци

Field-IQ ISOBUS решенија

Преземете ја контролата врз внесувањето на импутите
Trimble Field‑IQ ISOBUS е решение за контрола на примената на импути на поврзаните машини. Со овој систем ги 
намалувате трошоците за применување на импути и приклулни машини. Интегрирањето на вашите додатоци не значи 
дека треба да ја замените старата опрема. Со решенијата Field - IQ ISOBUS, можете да изберете од широкиот спектар на 
производи компатибилни со ISOBUS кои ви дозволуваат да заштедите пари и да го искористите максимумот од 
опремата што веќе ја користите.

Reliability, Creativity & Loyalty …
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WeedSeeker 2 претставува нова генерација на 
систем за точкасто прскање произведена од 
Trimble Agriculture.

Создаден како резултат на 25-годишно искуство во елиминација на плевелот, тој 
обезбедува врвни перформанси во споредба со претходните решенија. 
Користејќи напредна оптика и обработка на информации, системот WeedSeeker® 
2 открива плевел и го применува соодветниот хербицид. Сензорот, кога ќе се 
најде плевел под него, ќе испрати сигнал до соодветната прскалка за прецизно 
нанесување на хербицидот и елиминирање на плевелот, намалувајќи ја 
количината на хемикалија која се применува до 90%.

▶ Интелегентен сензор
▶ Ја намалува употребата на

хербициди до 90%
▶ Обезбедува врвна прецизност
▶ Компатабилен со ISOBUS

технологијата

► Лесни сензори и кабли
▶ обезбедува поголем опсег на откривање

плевел со помалку сензори
▶ Мапирање на плевелот и контрола на

секција
▶ Автоматска компензација на нормите

при вртење

WeedSeeker2, автоматски систем 
за точкасто прскање

Заштедите до 
90% на трошкови 
при примена на 
импути

До

90%%

Reliability, Creativity & Loyalty …
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Trimble NextSwath ™ 2 е напредна 
технологија за вртење на крајто од редот 
која автоматски ја пресметува и избира 
најдобрата патека за вртење за возилото 
заедно со апаратот, прецизно внесувајќи ја 
следната пропусница.

NextSwath 2, технологија за 
завртување на крајот од редот

Зошто да ја изберете 
NextSwath?
▶ Ја подобрува брзината на вртење и

повторливоста
▶ Заштедува време, ги намалува трошоците за

гориво и ги штити посевите од оштетување

NEXTSWATH 2 ШАБЛОН НА ВРТЕЊЕ

Стандарден шаблон
Стандардна шема на вртење „горе - надолу“ за типична примена на редовите. 
Поставен со оригиналната функција NextSwath од Trimble.

Континуиран блок
Шема со повеќе редови при вртење во иста насока. Овој шаблон најчесто се 
користи при обработката на почвата и во голема мера го намалува ризикот од 
судир помеѓу приклучните машини и тракторот. Полесното вртење го намалува 
абењето на опремата, но може да доведе до набивање на почвата.

Алтернативен блок
Друга шема со прескокнување на редови при промена на насоката на вртење. 
Го намалува абењето на опремата, а исто така обезбедува подоцнежна 
покриеност на парцелата, како и донекаде намалена компресија на предниот дел 
поради помалку премини.

Reliability, Creativity & Loyalty …
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Корекциски услуги
Trimble е лидер на пазарот речиси 40 години и нашите услуги 
за корекциски сигнали се основата на секое прецизно 
полјоделско решение. Зголемување на приносите може да се 
постигне со примена на еден од сигналите за корекција, без 
разлика каде се наоѓате. Trimble има услуга за сигнал за 
корекција за вашиот имот.

Која услуга е најдобра за 
вашите потреби?

Полјоделци за чии посеви со висока вредност се потребни многу прецизни патеки со 
можност за повторување секоја година или полјоделци кои ги зголемуваат своите 
инвестиции преку исклучително прецизни работи како што е обработката на почвата.

Повторлива прецизност Време конвергенција Пренос Компатабилност Покривеност

2,5 c m
брзо <2 minuta

стандардно <20 minuta
TMX-2050,
NAV-900

Стандардна конвергенција 
достапна низ целиот свет

CenterPoint® RTX
За голема прецизност насекаде на имотот, без време за поставување, дополнителен хардвер и 
пречки на мобилни услуги

2,5 c m Веднаш
TMX-2050,
NAV-900

Видете мапа на покривеност

CenterPoint VRS
За висока прецизност на GNSS корекција преку мобилен модем, без потреба од локална 
базна станица.

2,5 c m Веднаш 
TMX-2050,
NAV-900

Обем на локалната 
базна станица

CenterPoint RTK
За голема вертикална прецизност потребна за нивелирање и одводнување на земјиштето, 
неопходно е да се има локална базна станица.

Reliability, Creativity & Loyalty …
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Земјоделците на кои не им е потребна прецизност од 2,5 см, но кои сепак сакаат да го 
зголемат повратот на инвестицијата во системите за автоматско водење, користејќи ги 
при прскање и растурање.

15 c m 5 min
TMX-2050,
NAV-900

Низ целиот светот

Ra ng e Point® RTX
За поголема прецизност, покрај едноставноста што може да се спореди со користење на SBAS 
решенија, и тоа по поволна цена.

30 c m 5 min NAV-500

Vie w Point RTX™

За постојана прецизност помеѓу патеките, со системите за насочување од компанијата  
Trimble, е почетно ниво.

Покриеност на достапни корекциски услуги

CenterPoint RTX Fast CenterPoint 

VRS

RTX услуга
CenterPoint, RangePoint, ViewPoint

Повторлива прецизност Време конвергенција Пренос Компатабилност Покривеност

Повторлива прецизност Време конвергенција Пренос Компатабилност Покривеност

Низ целиот светот

Reliability, Creativity & Loyalty …
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WM-Drain® 3D
контрола на машини
▶ Совршено решение кое ги забрзува 

процесите на мерење, анализа, 
создавање, изработка, како и чекори 
за валидација на површински и 
подземни проекти за одводнување

▶ Гарантира оптимална 3D 
поставеност на дренажа која ги 
подобрува приносите преку 
контролирање на задржувањето на 
водата, оптимизирање на 
длабочината на коренот, 
продолжување на времето со 
оптимални работни услови во текот 
на сезоната и минимална загуба 
хранливи материи

Fie ldLe ve l™ ll
3D контрола на машини

На терен докажано решение за 
мерење, проектирањеи израмнување.

Нивелирање:

▶ Мери и го мапира вашето земјиште
▶ Креира најдобра можна површина
▶ v – ¶ Автоматски ги вклучува 

хидрауличните вентили на гребење 
на кој било модел на трактор и 
стругалка (двојно или во тандем)

Дизајн и изработка на насип:

▶ Ги проектира вашите насипи
▶ Го анализира обликот и контурите 

на вашето поле и го води вашиот 
трактор за време на изведбата на 
насипот

Ve rtic a lPoint RTK™

GNSS унапредување

▶ Обезбедува максимална вертикална 
прецизност во однос на 
израмнување и насипување

▶ Ја зголемува продуктивноста на 
израмнување при континуирана 
работа на терен

▶ Мерење, проектирање, полнење, 
доработка и проверка

▶ Ја зголемува продуктивноста до 
95%

▶ Ги елиминира високите трошоци за 
застој предизвикани од 
нестабилност на вертикалната 
положба на GPS сигналот

WM-Subsurface ™
Софтвер за моделирање
▶ Го подобрува позиционирањето на 

каналите и насипите, за 
зголемување на приносите

▶ Внесете карти на принос или 
типови на земјиште како основа, 
за квалитетна анализа на различни 
влијанија

▶ Го пресметува оптималниот 
дијаметар на цевката, според 
дадениот проект

▶ Компатибилност со WM - Drain 
решение

WM-Form ®  Софтвер 
за моделирање
▶ Овозможува дизајнирање на 

променлив наклон и топографски 
површини врз основа на 
постоечките контури, потребната 
количина на вода за земјоделските 
култури и долгогодишното искуство

▶ Нивелира полиња со една или 
повеќе рамни површини

▶ Создава 2D проценки за 
ископување / насип и извештаи

▶ Овозможува одводнување на водата 
во која било насока и создава модели 
со променлив наклон за 
оптимизирање на површината за 
наводнување со бразди

▶ Ви овозможува да креирате повеќе 
варијанти на проекти за парцелата

▶ Создава 2Д проценки и извештаи за 
ископување/насип

СОФТВЕР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ВОДА

Порамнување и дренажа
КОНТРОЛА НА НАГИБ, ДРЕНАЖА И НИВЕЛАЊЕ 

Зголемување на 
принос во 
првата година 
до 30%

До

30%%

Reliability, Creativity & Loyalty …
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▶ Едноставна примена кога станува збор за 
започнување со работа за управување со водните 
ресурси

▶ Заштедете пари со користење на опрема за 
тестирање што веќе ја поседувате

▶ Интуитивните работни текови им ја олеснуваат 
работата на корисниците и ги намалуваат 
грешките

▶  Заштедете време со брза и лесна проверка на 
обликот на парцелата или проектираната 
дренажа

WM-Survey II
АПЛИКАЦИЈА ЗА ТЕСТИРАЊЕ И ВЕРИФИКАЦИЈА
WM‑Survey II™ е независна апликација за вршење на основна анализа на парцели за управување со водните ресурси. 
Компатибилен со кој било Android телефон или таблет, како и со навигаторот GFX-750, корисниците можат да поврзат 
сопствен GNSS приемник за да креираат топографски карти.

GNSS ПАМЕТНИ АНТЕНИ

Паметни антени
SPS 986 GNSS
Високо издржливата паметна антена 
SPS986 GNSS обезбедува ненадмината 
сигурност во однос на позиционирањето 
при вршење земјоделски работи. 
Антената SPS986 е идеална за 
топографско мапирање, истражување или 
корекција на RTK,
и може да послужи и како GNSS 
приемник или базна станица за други 
GNSS операции, вклучително и машинско 
водење.

R750 модулиран 
GNSS приемник
Модуларниот GNSS приемник R750 ја 
комбинира најновата технологија 
Trimble GNSS со најсовремениот хардвер 
за да им обезбеди на корисниците високо 
напреден приемник. Може да се користи 
како базна станица, мобилна станица 
или приемник и е идеално решение за 
области кои немаат квалитетен пренос 
на сателитски сигнал.

Ca ta lys t GNS S
антена
Catalyst ™ е револуционерен GNSS концепт, 
кој со својата лесна антена која лесно и брзо 
се инсталира, им овозможува Trimble 
квалитет и прецизно позиционирање на 
луѓето кои работат на заплетот. Catalyst ™ 
им овозможува на сите корисници 
професионално позиционирање во опсег на 
бараната прецизност со одредена цена.

Reliability, Creativity & Loyalty …
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Софтверот Farmer Core на брендот Trimble Agriculture овозможува собирање и анализа 
на податоци од сите теренски операции. Како основа на решението Trimble Connected 
Farm®, Farmer Core е софтверски пакет за собирање и анализа на податоци добиени од 
навигаторите, создавање структура на имот, внесување парцели и материјали, планирање 
на плодоред и работни налози. Поврзувањето на навигаторите во кабината со околината 
на Connected Farm ја зголемува ефикасноста и овозможува донесување одлуки базирани 
на податоци.

Анализа и управување со податоци

И
ВРШ

УВА
Њ

Е

ПРА Е ЊЕ

С
Н

И
М

АЊ

Е

ПЛАНИРA

Mониторинг на 
возниот парк
▶ користете ја контролната табла на

флотата за да ја видите локацијата на
возилото и моменталната работна
состојба

▶ Kористете пристап на податоци за
историјата на користење на
машината како би ги анализирале
вашите задачи, возила и
продуктивност на операторот

Работни налози
▶ Користете Precision‑IQ работни

налози за далечинско
конфигурирање и споделување
задачи

▶ Изберете работен редослед на
навигаторот Precision - IQ за
автоматско конфигурирање на
параметрите за задачата

Управување 
со ресурси и 
податоци
► Автоматски додавајте, уредувајте,

ажурирајте и бришете линии за
насоки, имиња на записи, граници,
материјали, прилози, возила и
информации за операторот на
секој навигатор поврзан со помош
на функцијата AutoSync

▶ Безжично префрлување на мапи на
варијабилни онпути, создадени во
апликацијата Farmer Core или некој
друг земјоделски софтвер на
поврзани прецизни навигатори

▶ Автоматски пренос на податоци од
сите поврзани навигатори на
серверот, за анализа, креирање
извештаи или извоз на податоци во
Shapefail формат

▶ Креирање на детална евиденција на
парцелата која се однесува на
семиња, хемикалии, ѓубрива,
остварен принос, ...

Reliability, Creativity & Loyalty …
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Trimble Select
Trimble Select е првиот земјоделски пазар создаден од Trimble Agriculture, така што фармерите имаат пристап до уникатни и 
комплементарни производи, благодарение на глобалната мрежа на трговци на Trimble и Vantage. Деловните партнери на 
Trimble Select се независни компании кои ги продаваат и дистрибуираат нивните производи и услуги преку глобалната 
дистрибутивна мрежа на Trimble.
Овие партнери може да се најдат во секоја област во која работи Trimble, пред се во Америка, Европа / Заедницата на 
независни држави / Русија и Австралија.

Reliability, Creativity & Loyalty …



© 2017–2021, Trimble Inc. Сите права се задржани. Trimble, логото Globe and Triangle, CenterPoint, Connected Farm, EZ - Guide, EZ - Pilot, EZ - Steer, RangePoint, T2, Trimble RTX, WeedSeeker, 
WM - Drain и WM- Form се заштитни знаци, регистрирани во Trimble Inc. САД и други земји. Автоматски пилот, автоматска синхронизација, поле - IQ, ниво на поле, GFX - 350, GFX - 750, 
NAV - 500, NextSwath, прецизност - IQ, T3, TMX - 2050, TrueGuide, RTXM, РТВ и Погледна точка, TrueGuide се заштитни знаци на Trimble Inc. Android е заштитен знак на Google LLC. 
Зборовниот знак и логоата на Bluetooth се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и секоја употреба на такви ознаки од Trimble Inc. тоа е регулирано со лиценцата. Wi-Fi е регистрирана трговска 
марка на Wi-Fi Alliance. Сите други марки се сопственост на нивните соодветни производители. PN 022503-078O - 3 - sr - RS (02/21)

TRIMBLE INC.
Sedište korporacĳe
935 Stewart Drive 
Sunnyvale, CA 94085 SAD
Telefon: +1‑408‑481‑8000 
Faks: +1‑408‑481‑7740

TRIMBLE GERMANY GMBH 
Am Prime Parc 11
65479 Raunheim NEMAČKA
Telefon: +49‑6142‑2100‑0 
Faks: +49‑6142‑2100‑140

Повеќе информаци на:
agriculture.trimble.com

СЛЕДЕТЕ НЕ:

TRIMBLE AGRICULTURE 
DIVISION Trimble Agriculture 
Division 10368 Westmoor Drive 
Westminster, CO 80021
USA
Telefon: +1‑720‑887‑6100
Faks: +1‑720‑887‑6101

Глобална мрежа на претставници

Глобалната мрежа на претставници на Trimble и глобалната мрежа на Vantage нудат детални технички информации и 
детална техничка поддршка што ги покрива основните потреби на прецизното земјоделство. Нашите дилери, кои работат во 
130 земји, обезбедуваат продажба, сервис и техничка поддршка за целиот пакет производи и решенија на Trimble Agriculture.
Vantage, премиум дистрибутивната мрежа на Trimble, служи како партнер на фармерите за прецизно земјоделство. 
Дистрибутерите на Vantage ширум светот обезбедуваат стручни совети и лесна примена на прецизна земјоделска 
технологија, која можете да ја користите во конкретни работни активности, за да ја максимизирате ефикасноста и 
продуктивноста на вашиот имот, целосно искористувајќи го хардверот, софтверот и решенијата за обработка на податоци 
Trimble Agriculture.

Прецизна Ag
технологија

Техничка 
подршка

Управување со
податоци

ГЕО ИННОВУС ДООЕЛ СКОПЈЕ 
Web:www.geoinnovus.com
E-mail: geoinnovus@gmail.com 
tel: 078/333-251

LIVONA D.O.O.  
Web: www.livona.rs 
E-mail: info@livona.rs
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