
ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ

Клучни особини
► Екран на допир во боја со висока 

резолуција 30,8 cm

►  Приспособлив кориснички приказ 
сличен на разни мобилни уреди

► Изберете помеѓу два софтвери за 
навигација Precision-IQ™ i FmX® Plus

► Android платформа - подготвена за 
понатамошен развој

► Куќиште со висока јачина за 
секојдневна работа на сите терени

► Една интегрирана камера и 
опционален излез за дополнителна 
камера

►  Лесен пренос од едно во друго 
возило

► Рачно водење, мапирање и виртуелна 
контрола на делови

► Компатабилен со  Trimble® системите за 
автоматско наводење на машини

► „Технологијата“ на NextSwath автоматски 
ја врти машината на следна насока

► Field-IQ™ системот овозможува прецизна 
примена на импути, со контрола на 
секции и норми

► ISOBUS ги менува оригиналните 
компјутери на работните машини, 
автоматски ги контролира деловите и 
променливото дозирање на импутите

► Безжичен пренос на податоци помеѓу 
парцелата и канцеларијата

МОБИЛНИ 
АПЛИКАЦИИ
Инсталирајте на TMX-2050 дополнителни 
апликации неопходни за вашата работа. 
Оперативниот систем Андроид ја носи истата 
работна средина како кај современите 
мобилни уреди. Достапни се бројни корисни 
апликации од различни производители и 
софтверски компании, како што се 
TeamViewer, CoPilot и многу други.

ЕФИКАСЕН ПРЕНОС
ПОДАТОЦИ ЗА 
ЦЕЛОТО ИМАЊЕ
Користејќи го системот Connected Farm,
на дисплејот TMX-2050 можете да ги следите 
сите податоци и активности на терен, за сите 
машини во системот, директно во кабината на 
возилото. Безжично разменувајте податоци 
помеѓу возилата или со канцелариите - пакети, 
навигациски линии, извештаи, графикони за 
променливи влезни дози, графикони за 
принос, итн. - обезбедувајќи целосни 
информации за извршената работа и 
тековните активности до сите оператори на 
терен.

TMX-2050 
НАВИГАТОР

TMX-2050™ е врвен навигатор базиран на 
оперативниот систем Android™. Приспособлив 
кориснички екран, додавање апликации според 
потребите на корисниците, можност за избор 
помеѓу два софтвери за навигација, го 
препорачуваат TMX-2050 и на почетниците и на 
искусни корисници, барајќи од 
функционалноста. TMX-2050 ги поместува 
границите на прецизното земјоделство, 
дозволувајќи им на сопствениците да 
управуваат со имотот и да донесуваат одлуки од 
кабината на тракторот.

ФУНКЦИИ НА 
ПРЕЦИЗНО 
ПОЛЈОДЕЛСТВО
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ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ
TMX-2050 НАВИГАТОР

ИЗБОР НА КОНФИГУРАЦИИ И СОФТВЕР
Изберете ја конфигурацијата и софтверот што најмногу одговара на вашите потреби:

TMX-2050 навигатор со апликација Precision-IQ 
Апликацијата Trimble Precision-IQ обезбедува графички богат и модерен работен дисплеј, 
специјално дизајниран за вас. Поддржува автоматска контрола и стандардни протоколи, 
вклучувајќи ISO и Trimble TUVR за променливо влезно дозирање на импути.

TMX-2050 навигатор со апликација Precision-IQ i FmX Plus 
Зголемете ја функционалноста со дополнителни опции достапни во апликацијата FmX 
Plus, вклучително автоматска контрола, ротација на крајот на проекната линијата, следење 
на приносот и контрола на машините за израмнување и одводнување. Користете го веќе 
познатиот работен екран исто како на навигаторот Trimble FmX, со побрзо ракување и 
пренос на податоци.

ПРИКЛУЧНИ АПЛИКАЦИИ СО ФАРМАТА
Навигаторот TMX-2050 нуди различни апликации на Connected Farm за поддршка на 
управувањето со податоци. Клучни придобивки:

► Внесете податоци за секоја операција (подготовка, сеење, прскање, берба, vĐ¦) за 
да креирате детални и сеопфатни извештаи пропишани со закон или за ваши 
потреби

► Преглед на локални временски карти и виртуелни мерачи за дожд кои ќе 
помогнат во планирањето на операциите

► Мониторинг во реално време на работата на механизацијата (без празен од, 
работа или транспорт)

► Следење или контрола на пивот системите за наводнување

ДОСТАПНИ НИВОА НА ТОЧНОСТИ
Изберете го нивото на точност и сигнал за корекција што најмногу одговара на 
вашите потреби, локација и начин на прием, од основно до високо.

Корекциите Trimble CenterPoint® RTX и RangePoint™ RTX обезбедуваат стабилни 
перформанси на вашиот систем за навигација, со зголемена прецизност.

CenterPoint  
RTK 

< 2.5 cm
точност

CenterPoint  
VRS™

< 2.5 cm
точност

CenterPoint  
RTX

3.8 cm
точност

RangePoint  
RTX

< 15 cm 
точност

SBAS  
(EGNOS)
15–20 cm  

точност

© 2015–2018, Trimble Inc. Сите права се задржани. Trimble, логото на глобусот и триаголникот, CenterPoint и FmX 
се заштитни знаци на Trimble Inc., регистрирани во САД и други земји. Connected Farm, Field-IQ, NextSwath, 
Precision-IQ, RangePoint и TMX-2050 се заштитни знаци на Trimble Navigation Limited. Android е заштитен знак на 
Google Inc. Сите други трговски марки се сопственост на нивните соодветни сопственици. PN 022503-1414C-1-SRB-
LD (18.07.)

Reliability, Creativity & Loyalty … www.trimble.com

SEVERNA AMERIKA Trimble 
Agriculture Division 10368 
Westmoor Drive Westminster, 
CO 80021 SAD

+1-720-887-6100 Telefon
+1-720-887-6101 Faks

Trimble Inc.
Corporate Headquarters 
935 Stewart Drive 
Sunnyvale, CA 94085 SAD

+1-408-481-8000 Telefon
+1-408-481-7740 Faks

EVROPA
Trimble Germany GmbH 
Am Prime Parc 11 65479 
Raunheim NJEMAČKA

+49-6142-2100-0 Telefon
+49-6142-2100-140 Faks

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

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




