ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

DIREÇÃO ASSISTIDA EZ-PILOT

O direção assistida EZ-Pilot® proporciona direção
de alta precisão a um preço acessível. Quando
estiver dirigindo o seu veículo, o direção assistida
EZ-Pilot irá girar o volante com uma
unidade de motor elétrico usando orientação por
GPS para visores Trimble® selecionados.
Enquanto o direção assistida EZ-Pilot mantém
você no trilho, você pode se concentrar em
muitas tarefas diferentes, como desempenho
de pulverizadores e plantadeiras, melhorando
a qualidade do trabalho e os rendimentos

Fadiga Reduzida
Graças à orientação com mãos livres, o sistema
EZ-Pilot permite que opere com mais
propriedade.

Acesso Desimpedido aos Controles de Cabine
O sistema EZ-Pilot se integra diretamente à coluna
de direção, proporcionando acesso desimpedido a
todos os painéis de instrumentos sem diminuir o
espaço para as pernas na cabine.

Desempenho Ideal
O sistema EZ-Pilot permite a maximização do
seu tempo de funcionamento, ajudando a
concluir operações de campo de maneira rápida,
eficiente e produtiva.

Integração em Toda a Frota
O motor de alto torque e resposta rápida do
sistema EZ-Pilot é capaz de pilotar vários veículos
agrícolas de uma frota, independente de marca,
modelo ou ano.

Desengate Rápido
O motor elétrico permite direção manual
irrestrita quando a pilotagem assistida não

Compatibilidade com Visores
O sistema EZ-Pilot é compatível com o monitor
TMX-2050™, com o monitor FmX® e com o monitor
CFX-750™ da Trimble — todos eles proporcionando
diversos níveis de precisão para qualquer
operação.
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Alto Desempenho
• O motor de pilotagem de torque mais elevado do que o de sistemas
concorrentes permite à unidade conduzir veículos com sistemas rígidos de
direção elétrica, como os flutuadores.
• O motor de reação rápida permite colocar o veículo prontamente no trilho
e mantê-lo lá.

Fácil Instalação
• O cabeamento simples e o IMD-600 (Compensação Aprimorada de
™
) são pequenos o bastante para montagem em qualquer lugar
• A instalação simples de plugar e usar exige um mínimo de ferramentas e de
tempo para que volte ao trabalho mais rapidamente.
• Instalação com aparência profissional.

Antena

Maior Controle em Qualquer Tipo de Campo
Os avançados sensores T3 embutidos no módulo do sistema EZ-Pilot mantêm o
seu veículo no trilho. Com esses sensores, a precisão da direção é melhorada em
terrenos difíceis — ajudando a minimizar saltos e sobreposições entre passagens.

Ângulo de
rolagem
Posição corrigida por tecnologia
de compensação de terreno

Posição sem compensação

Suporte a Diversos Tipos de Veículo
•
•
•
•

Contate o seu Revendedor Trimble Ag hoje

Tratores
Spreaders
Veículos com esteira
Colheitadeiras

• Tratores articulados
• Flutuadores
• Pulverizadores autopropulsionados
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