
Trimble Agriculture. De lijn die iedereen volgt.

De Trimble® CFX-750™ display is de nieuwste touchscreen display van Trimble, een betaalbare oplossing voor 
geleiding, besturing en precisielandbouw. Met de CFX-750 display bereikt u een maximale efficiëntie bij zaaien, 
spuiten, strooien en strokenbewerking in combinatie met het Field-IQ™ toevoer- en afgifteregelsysteem van 
Trimble en een upgrade voor het gebruik van GLONASS satellieten.

CFX-750 DISPLAY 

RAPPORTEN 
Breng de werkgegevens van 
de dag over naar uw PC via 
de ingebouwde USB-poort, 
of draadloos via Connected 
Farm™ van Farm Works

GLONASS
Upgrade voor ontvangst 
van GLONASS satellieten, 
zodat er meer satellieten 
beschikbaar zijn en u 
meer uren kunt werken

SECTIEREGELING 
Bespaar op zaaigoed en bedrijfskosten door max. 48 
individuele rijen te regelen met het Field-IQ regelsysteem 
en eenvoudig te installeren Tru Count koppelingen

AFGIFTEREGELING 
Afgifteregeling bij zaaien, spuiten, 
strooien en strokenbewerking 
met behulp van het Field-IQ 
toevoer- en afgifteregelsysteem 
en Rawson™ aandrijving voor 
variabele afgifteregeling

VISUELE GELEIDING
27 heldere LED's 
informeren u snel 
en duidelijk over uw 
positie bij elk licht

TOUCHSCREEN 
Eenvoudig te bedienen 
20,3 cm touchscreen

VARIABELE AFGIFTEREGELING 
Importeer perceel prescripties 
voor precieze VAR-regeling, voor 
een meer nauwkeurige toevoer 
en afgifte
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SBAS (EGNOS)
15-20 cm precisie

OmniSTAR HP
5-10 cm precisie
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OmniSTAR XP
7,5-12,5 cm precisie
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2,5 cm precisie

KEUZE UIT PRECISIES

TE COMBINEREN MET 
CAMERA'S 
U kunt maximaal twee live 
videobeelden op het scherm 
volgen, om delen van het 
werktuig te controleren die 
anders niet zichtbaar zijn

GLONASS

BESCHIKBARE SATELLIET CONSTELLATIES

GPS

variabele afgifteregeling

VARIABELE AFGIFTEREGELING 
Importeer perceel prescripties 
voor precieze VAR-regeling, voor 
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DE NIEUWSTE TOUCHSCREEN DISPLAY VAN TRIMBLE, EEN BETAALBARE 
OPLOSSING VOOR GELEIDING, BESTURING EN PRECISIELANDBOUW

ZAAIEN

Precieze dosering van zaaigoed en 
meststoffen voor maximale winst met het 
Field-IQ toevoer- en afgifteregelsysteem 
van Trimble, voor gebruik in toekomstige 
toepassingen of milieubelasting rapportage.

NAUWKEURIGHEID 

Hogere nauwkeurigheid en meer 
productieve uren in elke toepassing 
op uw bedrijf, met behulp van 
handbediende of geautomatiseerde 
geleiding met Trimble Autopilot™ en 
EZ-Steer® systemen.

VOORDELEN IN TOEPASSINGEN

SPUITEN 

Bespaar op vloeibare kunstmest en 
chemicaliën m.b.v. het Field-IQ systeem en 
variabele afgifteregeling, door de afgifte 
automatisch uit te schakelen aan het einde 
van de rijen, terwijl u op snelheid blijft.

TEELTREGISTRATIE

Data van uitgebrachte hoeveelheden 
in het veld verzamelen en naar de 
Farm Works® desktop software 
overbrengen voor de administratie 
van uw dagelijkse activiteiten.

GLONASS  

Upgrade voor ontvangst van GLONASS 
satellieten, zodat er meer satellieten 
beschikbaar zijn, vooral bij lage 
beschikbaarheid van GPS satellieten.

RIJEN UITSCHAKELEN 

Voorkom dubbel zaaien op kopakkers 
en puntrijen, voor betere gewasopstand 
en aanzienlijke besparingen op zaaigoed 
en vloeibare kunstmest m.b.v. Tru Count 
Meter Mount™ luchtkoppelingen en Tru 
Count LiquiBlock™ ventielen.

Uitbreiden met het EZ-Steer 
stuurhulpsysteem voor eenvoudig, 
portable en handsfree werken op 
honderden voertuigmodellen - oude 
en nieuwe.

Gebruik de CFX-750 als display 
en ontvanger voor het Autopilot 
geautomatiseerde stuursysteem en 
geniet van handsfree werken met 
hoge prestaties.

Installeer de LB25 externe lichtbalk 
in de cabine, zodat u eenvoudig 
de offline afstand van de lijn 
kunt controleren.

Monteer de EZ-Remote joystick op 
elke gewenste trekkerconsole, voor 
een veel handiger bediening van 
diverse functies vanuit de cabine. 

VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT

EZ-Steer stuurhulpsysteem Autopilot geautomatiseerd 

besturingssysteem

LB25 externe lichtbalk EZ-Remote joystick

Monteer de EZ-Remote joystick op 


