ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

EZ-Pilot Pro

СИСТЕМ ЗА АВТОМАТСКО УПРАВУВАЊЕ
Системот за автоматско управување EZ-Pilot® Pro
обезбедува висока прецизност на насочувањето
за различни типови земјоделски возила. Една од
функциите на системот EZ-Pilot Pro е
способноста да се вози наназад 15 секунди од
моментот на запирање, со што се постигнува
побрзо и попрецизно влегување во следниот
премин.

ПОМАЛ ЗАМОР НА
ОПЕРАТОРИТЕ
Поради автоматско одржување на трасата,
Системот EZ-Pilot Pro е многу едноставен
за употреба што значително го намалува заморот
на операторот, а истовремено ја зголемува
безбедноста.

СИСТЕМОТ ОСТАНУВА
ВКЛУЧЕН И
ПО ЗАПИРАЊЕ НА
ВОЗИЛОТО
Системот EC Pilot Pro останува вклучен до 15
секунди по запирање на возилото или
намалување на брзината на премин под 1,6 km/h,
додека возилото не отстапува од навигациската
линија.

МОДУЛАРЕН ДИЗАЈН

Клучни особини

Во случај на зголемени потреби на вашиот имот,
голема предност на системот EZ-Pilot Pro е
можноста за надградба на софтверот, без
дополнително инвестирање во хардверска
конфигурација.

ИЗРАЗЕНА
КОМПАКТНОСТ
Поради напредните комуникациски можности,
системот лесно се поврзува и е компатибилен за
работа со работни машини на бројни
производители, без да се нарушува слободниот
простор во кабината со поставување ЛЕСНА
МОБИЛНОСТ

ЛЕСНА МОБИЛНОСТ НА
ВОЛАН

►

Висока точност при автоматско
наводење со брзо враќање на
инвестицијата

►

Можност за риквер во време од 15
секунди

►

Системот останува вклучен до 15
секунди по запирање на возилото

►

Системот овозможува движење при
минимални брзини од 0,8 - 1,6 km/h за
15 секунди

►

Едноставната хардверска конфигурација
овозможува лесно пренос на системот од
едно во друго возило

Електричниот мотор овозможува непречена
рачна контрола кога автоматската контрола не е
вклучена.
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