
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Клучни особини
► Автоматски управува со вашето возило 

со точност и повторливост од 2,5 см.

► Се интегрира директно со 
хидрауличниот систем на возилото, без 
да се загрози слободниот пристап до 
контролите на кабината.

► Компатибилен со многу фабрички 
препарати за автоматско управување.

► Идеален за работа со сите култури од 
тесен и широк опсег.

Trimble Autopilot е најсовремен систем за 
автоматско управување, наменет за сите работни 
услови и сите терени. Автоматскиот пилот го 
управува вашето возило со максимална 
прецизност, истовремено зголемувајќи ја 
продуктивноста дури и при најсложените 
полјоделски операции.

Подобрете ја прецизноста и ефикасноста со 
прецизно водење со системот Trimble Autopilot.

Кога возилото е надвор од линијата, Trimble 
Autopilot автоматски ја коригира положбата и 
продолжува да го води возилото по дадената 
навигациска линија до крајот на преминот, без 
оглед на обликот на линијата или видот на 
теренот. Додека системот управува за вас, можете 
да обрнете внимание на други задачи и да ја 
следите работната машина.

НЕВИДЛИВА 
ИНСТАЛАЦИЈА
Trimble Autopilot се интегрира со хидрауличниот 
систем на возилото, без да инсталира 
дополнителни уреди на воланот во кабината, 
овозможувајќи слободен пристап до контролите. 
Исто така е компатибилен со многу фабрички 
препарати за автоматска контрола, намалувајќи 
ја потребата од инсталирање дополнителни 
компоненти.

ЗГОЛЕМЕНА 
ПРОДУКТИВНОСТ
Со максимална прецизност, при брзини
од 0,07 до 40 km/h, Trimble Autopilot ќе ви 
помогне да ги извршите сите земјоделски 
операции брзо и ефикасно.

НАМАЛУВАЊЕ НА 
РИЗИК
Како систем за автоматска контрола со висока 
прецизност, автопилотот помага да се намалат 
трошоците и заморот на операторот, 
зголемувајќи ја безбедноста на вашиот имот.

ДОСТАПНИ 
НАВИГАТОРИ
Постигнете врвни резултати со автоматскиот 
пилот систем со високо ниво на прецизност со 
навигаторите Trimble TMX-2050™, FmX®, 
GFX-750 или CFX-750™.  

АВТОПИЛОТ
СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ
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ВИСОКА ПРЕЦИЗНОСТ ЗА СЕКОЈ ТЕРЕН
Автоматскиот пилот автоматски го управува вашето возило со точност и 
повторливост од 2,5 cm, дури и во тешки работни услови. Напредните T3 сензори, 
вградени во контролорот за навигација Trimble Autopilot, го пресметуваат наклонот 
на возилото, ја корегираат положбата на GPS и ја подобруваат точноста на минување 
на наклонет или нерамен терен.

ПОДОБРЕТЕ ЈА КОНТРОЛАТА НА 
ВАШИТЕ ПРИКЛУЧНИ МАШИНИ ИЛИ 
КОМБИНИРАЈТЕ
Системот Trimble Autopilot може да се надгради со системи за прецизно водење на 
приклучни машини или комбајни по корекно проектираната линија.

► TrueGuide™ е систем за пасивно водење на приклучните машини, кој ја следи и 
корегира положбата на приклучните машини при поместувањето на тракторот 
од навигациската линија.

► TrueTracker™ е систем за активна контрола на приклучните машини што ќе ги 
држи и тракторот и приклучната машина на иста линија за водење.

► RG-100 е систем за претење на редовите при жетва, кој ги води жетварот кои не 
мора да бидат прави.

МОНТАЖА НА РАЗЛИЧНИ ТИПОВИ ВОЗИЛА
► Трактори

► Зглобни трактори

► Самоодни 
распрскувачи

► Полјоделски камиони

► Трактори гусеничари

► Самоодни прскалки

► Комбајни

► Самоодни косалки

► Силажни комбајни

► Други полјоделски машини и возила

АВТОПИЛОТ систем за автоматско управување

Позиција без 
компензација на 
терен

Точна позиција
поправена со T3 
технологија

Ag GPS 
Антена

Агол на попречен наклон
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