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Otsevideoga paralleelsõidu seade kuvab samaaegselt video

Matrix™ Guidance with RealView is the only system available
kaamerast ja paralleelsõidu info, mis annab kogu vajaliku
that allows guidance and live video to be displayed simultaneously.
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• you choose what you see – guidance over video, video only
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implement locations. Up to 8 cameras can be used. Changing what’s
being displayed on the console is a simple tap on the touch screen.
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KAAMERAID SAAB ERINEVATESSE
KOHTADESSE MONTEERIDA

Konkurentidest kiirem tasuvusaeg
Paralleelsõidusüsteemid vähendavad töötamisel tekkivat ülekatet ja
vahelejätmisi – säästes raha kütuselt, seemnelt ja taimekaitse
preparaatidelt. Teejetil on veel:

KIIRELT ÄRATASUV
INVESTEERING

• Kuni 8 erineva kaamera lisamise võimalus.
• Teejet Matrixil on poomi juhtimise ja automaatjuhtimise valmidus.
Nende funktsioonide lisamine on kiire, lihtne ja soodne.
• Matrix on rohkemate võimalustega kui teised paralleelsõidu
süsteemid, kuid soodsam. Automaatse pritsisektsioonide lülituse
ABSC ja automaatjuhtimissüsteemiga on seadmel lühike tasuvusaeg.

Fakte Teejet Matrix Guidance´st

Saab lisada FieldPilot automaatse juhtimissüsteemi, mis suurendab tootlikkust ja
töömugavust ning vähendab kulu sisenditele.
• Matrixit saab täiendada FieldPilot automaatjuhtimissüsteemiga,
nii et masina operaator saab jälgida tööprotsessi ja ei pea
tegelema juhtimisega.

• Võimalik kasutada kuni kaheksat kaamerat.

• Sujuv PWM4 hüdrauliline juhtimine.

• Matrix 570G monitoril on 5.7-tolline puutetundlik ekraan.

• Töötamine traktori või taimekaitse pritsiga – komplektid saadaval
rohkem kui 275 erinevale traktorile ja teistele masinatele.

• Matrix 840G on 8.4-tolline puutetundlik ekraan ning 200% vaateala
suurendamise võimalus.

4) Pulse Width Modulation - pulseeriv juhtklapp

• Kuvar on erakordselt ere ja hõlpsasti jälgitav eredas päevavalguses.
• Kaameratel on öövaatlusseade, päikesevari, vee ja tolmukindel
ümbris ning iminapaga RAM® kinnitus.
• Ühilduv CORS ja RTK baasjaama seadmetega ning lisaks
EGNOS1 ja OMNISTAR XP/HP2 – ga, mis pakuvad juhtimistäpsust
alates 3 cm.
1) Euroopa piirkondlik tugisüsteem GPS-signaali jaoks.
2) GPS signaalid, mis on kuni 3cm täpsusega.

„KÄED VABAD“ JUHTIMINE

Tarvikud:
• Kvaliteetne GPS antenn suurema võimenduse ja
tundlikkusega. GPSL1 ja GLONASS 3– ühilduv.

Automaatne juhtimine ja pritsisektsioonide
kontroll vähendavad kulutusi sisenditele

• CORS või RTK baasjaama lahendusega.
• Güroskoobiga kaldemõõtur ebatasasel maastikul töötamiseks
vajaliku automaatse korrektsiooni jaoks.
• Videomoodulid, et kasutada rohkem kui ühte kaamerat.

• Lihtne paralleelsõidusüsteem kasutab GPSi, et registreerida
töödeldud alad ja automaatse poomi sektsioonide juhtimisega
vähendada töödeldud pinna ülekatet.
• Juhib kuni 15 poomi – või istutusmasina sektsiooni.

3) Global Navigation Satellite Systems

• Sektsiooni olekut ja ülekatet kuvatakse monitoril

Teejet Matrix paralleelsõidu seade on parima
funktsionaalsuse, sooritusvõime ja hinnaga.

AUTOMAATNE POOMI
JUHTIMINE
RXA-30 ANTENN

ww w.teejetguidance.com

RTK BAASJAAM
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Lihtsalt käsitletav 3D juhtimissüsteem
Informatiivne juhtsüsteem

Töökäigu
number või
kiirus
Masina kurss
horisondil

Töödeldud pindala

Külgnev tööala

Täpne poomi
tööala kujutamine

Aktiivne tööala

Töödeldud ala

Parlleelsõidu võimalus

Sirgjooneline

Kõverjooneline

Ringliikumine

Tööinfo haldus

Monitoril põllu vaade,
et näha ülekatet või
vahelejäänud ala.

Andmete eksport läbi
SHP failide, PDF
raportid ja KMLühilduvus Google Earth
failide ja sateliidipildiga.

Üldvaate ja suurenduse
võimalus, et lähedalt
näha kattuvaid alasid.

PDF raport koos
vastava kaardiga.
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