CenterLine 220
Satelitný navádzací systém

CenterLine 220 satelitný
navádzací systém vás navedie
na správnu cestu za úspechom
Eliminuje ťažkosti a obmedzenia penového alebo diskového značkovača. Umožní
prácu v noci, v prašných podmienkach
bez toho, aby ste museli hľadať značenie
na pôde.
Zníži náklady a zvýši výnosy redukciou
prekrytia alebo naopak vynechania neošetreného pásu na poli.
Výhody v poľnohospodárstve
CenterLine 220 satelitný navádzací systém umožní
pokryť aj rovný aj vrstevnicový typ obrysov poľa.

Hlavné znaky

Zlepšenie výkonností a zvýšenie zisku

• Univerzálne satelitné navádzanie GPS
v kompaktnom prenosovom balení

Zredukovanie času a maximalizácia produktívneho
územia poľa pomocou CenterLine 220 aj na rozložených, rovných alebo zakrivených radoch poľa.
Jednoduché ovládacie tlačítka umožňujú ľahkú obsluhu výberu v menu a v operáciách.

GPS znaky
Kompaktné zariadenie CenterLine 220 je navrhnuté
k maximálnemu využitiu na satelitné navádzanie GPS
pomocou svetelnej lišty. V systéme je zabudovaný prijímač GPS WAAS/EGNOS vysokej kvality; systém má
také navádzacie schopnosti, ktoré robia produkty TeeJet najlepšie v oblasti navádzania pomocou svetelnej
lišty.

A Subsidiary of Spraying Systems Co.

Spoľahlivý a silný
Môžete si byť istí, že komponenty CenterLine 220 sú
utesnené tak, aby odolali drsným podmienkam na poli.
Očakávajte roky neporovnateľného výkonu od vodotesného, prachu tesného zariadenia.

• Navádzacia svetelná lišta s LED diódami
a grafický displej zobrazujúci kompletné navádzacie informácie
• Vysoko kvalitný 5 Hz interný prístroj GPS
s externou anténou
• Nastavenie funkcií je jednoduché a spustenie je
možné vo veľmi krátkom čase
• Režim navádzania pre prácu v rovných alebo
vrstevnicových radoch poľa
• Integrovaná funkcia pohľadu dopredu predvída
budúcu polohu vozidla
• Funkcia návratu na miesto
• Odolná a utesnená pryžová klávesnica je ľahko
viditeľná a dobre reaguje na dotyky
• Poskytuje výstup rýchlostného signálu podobného radaru, pre využitie s inými riadiacimi systémami, ktoré vyžadujú signalizáciu rýchlosti
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