
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Recursos do Visor

 ► Ecrã colorido compacto de 10,9 cm

 ► Botões de função de um toque

 ► Estrutura resistente para uso diário 
no campo

 ► 15 luzes de LED embutidas

 ► Receptor integrado de GPS de  
alto desempenho

O sistema EZ-Guide® 250 proporciona 
recursos de orientação básicos de alta 
qualidade a um preço de nível básico. É bem 
 adequado para aplicações de culturas de 
 cereais que podem ser realizadas com 
precisão submétrica. Use-o para orientação 
básica para facilitar suas operações agrícolas 
em qualquer estação de cultivo.

 ► Orientação e mapeamento manuais

 ► Compatibilidade com o sistema de  
direção Trimble®

 ► Transferência de dados por USB para 
análise no escritório

Com o ecrã colorido, botões de função de  
m toque e interface intuitivo, o sistema  
EZ-Guide 250 permite que você acesse 
rapidamente as linhas de orientação e os 
mapas de cobertura, e realiza com facilidade 
suas tarefas agrícolas do dia a dia.

 
Ao oferecer exibições de cima e em 
perspectiva do seu campo, o sistema 
EZ-Guide 250 permite que você veja 
facilmente onde você está e onde esteve. Ele 
também conta com LEDs de orientação que 
proporcionam informação visual para manter 
você na linha.

O sistema EZ-Guide 250 é compatível com 
constelação de satélites GPS.

Atualize para um sistema de direção assistida 
EZ-Steer® para completar o seu pacote de 
orientação total e operar com facilidade.
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Faça o mapeamento de ponto, linha, cobertura e área em diversos padrões de 

formas que melhor se adaptem à disposição e às curvas de nível do seu campo.

Atualize para o direção assistida EZ-Steer para obter recursos de condução de 
baixa fadiga em suas aplicações agrícolas. O direção assistida EZ-Steer gira o 
volante para você combinando uma roda de fricção e um motor com a orientação 
do visor. 

outro para uso em todos os estágios do ciclo de cultura.

  

USB. Use esses dados dentro das soluções Farm Works Software® para obter 
análises precisas e manter registros de suas operações agrícolas. 
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