ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

MONITOR CFX-750

O monitor CFX-750™ é um visor de orientação
multi função de valor acessível que oferece
recursos essenciais de agricultura de precisão.
Este visor intuitivo permite que você realize
facilmente tarefas de cultivo do dia a dia,
estenda suas horas de funcionamento e aumente
a produtividade da sua propriedade.

Recursos do Display
• Ecrã sensível ao toque colorida de tamanho
médio de 20,3 cm
• Estrutura resistente para uso diário no campo
• 27 luzes de LED embutidas
• Duas entradas para câmera de vídeo
• Receptores integrados de GPS/GNSS de
alto desempenho

Recursos de Agricultura de Precisão
• Orientação e mapeamento manuais
• Compatibilidade com o sistema de
direção Trimble®
• Controle da altura de barras para
pulverizadores
• Monitoramento de sementes
• Controle de aplicação de dois produtos com
taxa variável
• Controle automático de seção
• Monitoramento de produção básica
• Transferência de dados sem fio para análise
no escritório

Instalação Simples e Facilidade de Uso

Mais Informações
249 534 999

Graças ao seu ecrã sensível ao toque e interface
intuitiva, o monitor CFX-750 permite o rápido
acesso a linhas de orientação e mapas de
cobertura para realizar facilmente as tarefas
diárias de cultivo

Cultivo Preciso — Onde Quer Que Você Opere
O monitor CFX-750 é compatível com diversas
constelações de satélite e níveis de precisão —
ideal para praticamente qualquer localização,
tipo de cultura, tipo de campo ou tipo de solo.

Gerenciamento Avançado de Plantio e
Nutriente/Praga
Maximize sua eficiência no plantio, pulverização,
alastramento e preparao de fileiras com os
principais recursos de controlador de insumos
Field-IQ™ do monitor CFX-750 para aplicar com
precisão os produtos e economizar dinheiro

Compatibilidade com Direção
Faça a atualização para um sistema de direção
assistido ou automatizado da Trimble, como
o Autopilot™, o EZ-Pilot® ou o EZ-Steer®, para
completar o seu pacote de orientação total e
operar com facilidade.
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Níveis de Precisão Disponíveis
Escolha a precisão certa para as suas operações de cultivo. Nossas opções de
correções de alto desempenho vão da alta precisão ao nível básico em diversas
opções de entrega.
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Beneficie-se com uma confiabilidade e um tempo de operação inigualáveis onde
quer que você esteja localizado.
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Principais Recursos do controlador de insumos Field-IQ
• Controle simultaneamente a taxa de aplicação de até dois
• Crie um ambiente de alta produtividade com o posicionamento preciso
• Controle até 48 fileiras individualmente e beneficie-se com a detecção de
sobreposição para economizar nos custos com sementes e insumos.
• Ajuste instantaneamente a altura de seções de barras de pulverização com
sensores que medem a distância entre elas e a cobertura do solo ou o dossel
vegetativo para manter uma aplicação homogênea do material durante
a pulverização

Monitoramento da Produção
• Mapeie e registre dados de rendimento e umidade para diversas culturas
de grãos
• Gere um mapa de produtividade com os dados coletados durante a colheita
para avaliar o desempenho da sua lavoura e melhorar sua tomada de
decisão ao longo do ano.
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Contate o seu Revendedor Trimble Ag hoje
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TRANSFORMANDO A MANEIRA COMO O MUNDO FUNCIONA

022503-1414C-POR_TMX-2050_Display_DS_MarketSmart_0316.indd 2

www.trimbl e.c om

9/06/2016 9:55:55 a.m.

