
Trimble Agriculture. De lijn die iedereen volgt.

STUURHULPSYSTEEM MET HOGE NAUWKEURIGHEID 
VOOR EEN BETAALBARE PRIJS

Het EZ-Pilot™ stuurhulpsysteem draait het stuurwiel voor u, met behulp van een 
elektromotor en GPS geleiding van de CFX-750™ display of FmX® geïntegreerde display. 

Terwijl het EZ-Pilot systeem u op de lijn houdt, kunt u zich concentreren op diverse taken, 
zoals het controleren van een spuit- of zaaimachine om de kwaliteit en opbrengst van 
gewassen te verbeteren, terwijl u minder last van vermoeidheid hebt.

EZ-PILOT™

COMPATIBELE 

BESTURINGSOPTIES
Bij de installatie van het 
besturingssysteem blijven het 
oorspronkelijke gebruik van het 
stuurwiel en de verstelbaarheid 
van de stuurkolom behouden.

SNEL REAGERENDE MOTOR
Het systeem krijgt het voertuig 
snel op de lijn en houdt het daar.

STRAK EN COMPACT 

ONTWERP
Doordat de motor in 
de stuurkolom wordt 
geïntegreerd, blijft het 
instrumentenpaneel goed 
bereikbaar en wordt de 
beenruimte niet verminderd.beenruimte niet verminderd.

NIEUW! T3 VERBETERDE 

TERREINCOMPENSATIE TECHNOLOGIE
Stuurt direct de voertuigbesturing aan, 
om ruw terrein of hellingen en heuvels 
te compenseren.

GROTERE FLEXIBILITEIT
De elektromotor maakt 
onbeperkte handbediening 
van het stuurwiel mogelijk 
als het stuurhulpsysteem niet 
ingeschakeld is.

HOGER KOPPEL
Betere besturing van voertuigen met een 
wat stugger stuursysteem, zoals bemesters.

COMPATIBELE DISPLAYS
Trimble biedt meerdere display opties 
aan, die verschillen in functionaliteit 
en prijs.

FmX GEÏNTEGREERDE DISPLAYCFX-750 DISPLAY OPTIES IN PRECISIE

15-20 cm precisie
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SBAS (EGNOS) OmniSTAR XP
7,5-12,5 cm precisie

9 8 10 11 12

OmniSTAR HP
5-10 cm precisie
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2,5 cm precisie
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STUURHULPSYSTEEM MET HOGE 
NAUWKEURIGHEID VOOR EEN BETAALBARE PRIJS

 Trekkers
 Strooiers
 Rupsvoertuigen
 Maaidorsers

 Kniktrekkers
 Bemesters
 Zelfrijdende veldspuiten

GESCHIKT VOOR UITEEENLOPENDE TYPEN VOERTUIGEN

 Stuurmotor met hoger koppel dan andere merken, waardoor het 
systeem voertuigen met een stugger besturingssysteem kan besturen, 
bijvoorbeeld bemesters

 Dankzij de snel reagerende motor krijgt het systeem het voertuig snel 
op de lijn en houdt het daar

HOGE PRESTATIES

 Eenvoudige bekabeling en Nieuw! IMD-600 (T3™ verbeterde 
terreincompensatie) is klein genoeg om overal in de cabine te 
monteren

 Eenvoudige plug-and-play installatie vereist minimaal 
gereedschap en tijd, zodat u weer snel aan het werk kunt

 Professioneel uitziende installatie

EENVOUDIG TE INSTALLEREN

Dankzij de T3 technologie die in de regelmodule van 
het EZ-Pilot systeem is ingebouwd, wordt een hogere 
nauwkeurigheid bereikt bij werken op golvend terrein, 
hellingen en ruw terrein.

Deze techniek werkt met sensoren, zodat direct de huidige 
positie van het voertuig kan worden berekend, om missers en 
overlappingen te voorkomen en de productiviteit te verhogen.

NIEUW! T3 VERBETERDE TERREINCOMPENSATIE TECHNOLOGIE

Positie zonder 
terrein-
compensatie

Positie gecorrigeerd 
door T3 techniek

AgGPS® 
antenne

Hogere 
nauwkeurigheid 
bij rijden in 
rechte lijnen op 
golvend terrein

Roll-
hoek




