New Holland
Hassas Tarım Sistemleri

New Holland Hassas Tarım Sstemler
uydudan aldığı snyaller sayesnde tarımsal faalyetler sırasında yapılan hataları
en aza ndrerek mevcut araz koşullarında maksmum ürün yetştrlmesn
sağlamaktadır. Özellkle mısır, pamuk, yer fıstığı ve ayççeğ gb özel br sıra
arasına htyaç duyan btklern yetştrclğnde maksmum sayıda ve doğru sıralar
oluşturulmasına çok büyük etks olan hassas tarım sstemler yakıt tohum, laç ve
gübre gb tarımsal grdlern en uygun şeklde kullanılmasına mkan tanıyarak
tarımsal faalyetlern toplam malyetn de düşürmektedr.
New Holland Hassas Tarım Sstemler le;
•
•
•
•
•

Hassas tarım sstemler le çalışırken
aşağıdak 3 noktaya dkkat edlmeldr:

Çalışma malyetler azaltılır
Operatör hataları en aza ndrlr
Sıraların üst üste bnmes engellenr
Kullanıcı konforu arttırılır
Çevre korumasına katkı sağlanır

• Düzeltme snyal
• Dümenleme Sstemler
• Ekran seçenekler

Range Pont™
EGNOS - 30cm
RTX – 15 cm
(abonelk ücret yok) (abonelk ücret var)
İlaçlama
Gübreleme
Toprak İşleme
Hasat
Ekm

•
•
•
-

-

•
•
•
•
-

Center Pont™
RTK – 2.5 cm
RTX – 2.5 cm
(abonelk ücret var) (abonelk ücret yok)

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

DÜZELTME SİNYALİ
Tarımsal uygulamalar
kendlerne özgü hassasyet
sevyeler gerektrmektedr.
New Holland hassas tarım sstemler
tüm tarımsal faalyetlere uygun
snyal seçeneklern sunmaktadır.

EKRANLAR

XCN-750

G7 – EZY

FM-750

•
•
•
•

• 18 cm renkl, dokunmatk ekran
• Djtal led gösterge le dama
çzde kalma
• Gece ya da gündüz kullanımı
• 30 cm’ ye kadar ş genşlğ
hassasyet
• USB grş
• Manuel dümenleme le uyumlu

• 20.3 cm renkl, dokunmatk ekran
• Gece ya da gündüz kullanımı
• 2.5 cm’ ye kadar ş genşlğ
hassasyet
• USB grş
• Manuel, yardımcılı otomatk
dümenleme, hdrolk otomatk
dümenleme le uyumlu

XCN-1050

XCN-2050

IntellVew™ IV

• 25.6 cm yüksek çözünürlüklü,
renkl, dokunmatk ekran
• Tablet arayüzü
• Vdeo kamera uyumlu
• 2.5 cm’ ye kadar ş genşlğ
hassasyet
• USB grş
• Manuel, yardımcılı otomatk
dümenleme, hdrolk otomatk
dümenleme le uyumlu

• 30.7 cm yüksek çözünürlüklü,
renkl, dokunmatk ekran
• Tablet arayüzü
• Vdeo kamera uyumlu
• 2.5 cm’ ye kadar ş genşlğ hassasyet
• USB grş
• Manuel, yardımcılı otomatk dümenleme,
hdrolk otomatk dümenleme le uyumlu
• Precson-IQ uygulaması
• ISOBUS uyumlu ve değşken oranlı
uygulamalar

• 26.4 cm yüksek çözünürlüklü,
renkl, dokunmatk ekran
• Üç adede kadar vdeo kamera
• 2.5 cm’ ye kadar
ş genşlğ hassasyet
• USB grş
• Entegre otomatk dümenleme
le uyumlu

18 cm renkl, dokunmatk ekran
Androd sstem
Egnos, RTX snyal le uyumlu
Manuel dümenleme ve yardımcı
otomatk dümenleme le uyumlu

MEVCUT KAYNAK UYDULAR VE HASSASİYETLERİ

DÜMENLEME SEÇENEKLERİ
MANUEL
DÜMENLEME

Her türlü tarla koşulunda yüksek hassasyetl
sürüş sağlayan dümenleme sstemler sayesnde
etkn br kullanım garant altına alınmaktadır.
Manuel dümenlemeden entegre tam otomatk
dümenleme sstemne kadar genş br ürün
yelpazesne sahp New Holland Uydu Destekl
Hassas Tarım Sstemler tüm taleplernze
cevap vermeye hazır.

• İlaçlama, gübreleme uygulamaları
• Kullanımı kolay sstem
• Sstem br traktörden dğerne
rahatlıkla taşıyablme
• 3 km/h le 30 km/h lerleme
hızlarında etkn çalışablme

YARDIMCILI OTOMATİK DÜMENLEME
• İlaçlama, gübreleme, toprak şleme, hasat, sırt çekme,
sırta ekm, ekm ve çeltk uygulamaları
• Sstem br traktörden dğerne rahatlıkla taşıyablme
• 0.35 km/h le 35 km/h lerleme hızlarında etkn çalışablme
Kumanda
Hassasyet
Mnmum Hız
Maksmum Hız

EZ-Plot™
Mekank Motor
Yüksek
3 km/h
28 km/h

EZ-Plot Pro™
Mekank Motor
Çok Yüksek
1.6 km/h
35 km/h

APMD™
Mekank Motor
Çok Yüksek
0.35 km/h
35 km/h

HİDROLİK OTOMATİK DÜMENLEME
• RTX Range Pont, RTX CenterPont,
RTK düzeltme snyaller le
uyumlu çalışma
• İlaçlama, gübreleme, toprak şleme,
hasat, sırt çekme, sırta ekm,
ekm ve çeltk uygulamaları
• 0.35 km/h le 35 km/h lerleme
hızlarında etkn çalışablme

Kumanda
Hassasyet
Mnmum Hız
Maksmum Hız

Autoplot
Hdrolk
Çok Yüksek
0.35 km/h
35 km/h

ENTEGRE OTOMATİK DÜMENLEME
New Holland Hassas Tarım Sstemler fabrka çıkışlı k farklı entegre otomatk dümenleme sstem seçeneğ sayesnde
tüm tarımsal faalyetlernze cevap vereblmektedr.

INTELLISTEER
ENTEGRE OTOMATİK
DÜMENLEME
SİSTEMİ

En son teknolojye sahp
anten le GPS uydularından
alınan snyaller
dümenleme ekranına
en doğru şeklde aktarılır.

• Fabrka çıkışlı otomatk
dümenleme sstem
• EGNOS, RTX Range Pont,
RTX CenterPont,
RTK düzeltme snyaller
le uyumlu
• İlaçlama, gübreleme, toprak
şleme, hasat, sırt çekme,
sırta ekm, ekm ve çeltk
uygulamalarında etkn br
şeklde çalışablme
• 0.35 km/h le 35 km/h
lerleme hızlarında
etkn çalışablme
Kumanda
Hassasyet
Mnmum Hız
Maksmum Hız

26.4 cm genşlğndek renkl,
dokunmatk IntellVew™ IV
ekran sayesnde hassas tarım
şlemlernz etkn br şeklde
gerçekleştreblrsnz.

IntellSteer™
Hdrolk
Çok Yüksek
0.35 km/s
35 km/s

New Holland T6, T7 ve
T8 AutoCommand
modellernde sunulan
çok fonksyonlu kumanda
kolu üzernde yer alan
tuş sayesnde IntellSteer’ı
devreye alıp çıkarmak hızlı
ve etkn br şeklde
yapılablmektedr.

Doğrudan traktörün
dümenleme sstemne etk
eden otomatk dümenleme
kumanda üntes sayesnde
hassas br dümenleme sağlanır.

New Holland Hassas Tarım Sstemler, tüm tarımsal faalyetler sırasında
New Holland ürün gamındak traktör serleryle szlern en büyük yardımcısı oluyor.
SERİ

Manuel
Dümenleme
Manuel

TT4
TDD Bluemaster
TR5 ElectroCommand
TR6
T6
T7S
T7
T7 HD

Yardımcılı Otomatik Dümenleme
EZ Pilot

EZ Pilot Pro

APMD

Hidrolik
Otomatik
Dümenleme

Entegre
Otomatik
Dümenleme

Auto Pilot

IntelliSteer

Tarlam Cepte, sunduğu hizmetler sayesinde hem bölgenize ait tarımsal verileri
hem de tarlanıza ait bilgileri takip etmenizi sağlamaktadır. Her geçen gün artan
tarım teknolojileri alanında önemli bir gelişme olan Tarlam Cepte uygulaması
Google Play ve Apple Store üzerinden indirilerek kullanılmaktadır.
Uygulamayı indiren herkesin ücretsiz olarak yararlanabileceği hizmetler
aşağıdaki gibi olup, bu veriler il ve ilçenize özel verileri sizlere sunmaktadır.
Bölgesel hava
durumu verileri

Hibe/Destek
duyuruları

Hal/Borsa
fiyatları

Mazot
fiyatları

Gübre/İlaç
fiyatları

Tarlam Cepte
uygulamasında ücretli
olarak kullanılan
hizmetler ve faydaları
aşağıdaki gibidir.
Bu servisler tanıttığınız
ve takip etmek istediğiniz
tarlalarınıza özel verileri
sizlere sunmaktadır.
Uydu-bitki sağlığı
görüntüleme
Bitki yetiştiricilik
önerileri
Kuraklık raporu
Risk raporu
Erken uyarı sistemi
İlaçlama ve
traktör kullanım

Kullanılan fotoğraflar ve belirtilen teknik bilgiler Türkiye pazarına sunulmayan ya da standart teslimat kapsamında bulunmayan aksesuar ve donanımlar içerebilir.
Türk Traktör ve Ziraat Makineleri A.Ş. bu broşürde söz konusu edilen teknik bilgi ve spesifikasyonları değiştirme hakkını saklı tutar.
Satın almak istediğiniz ürünün özellikleri hakkında güncel ve doğru bilgiye ulaşmak için bayilerimize başvurmanızı rica ederiz.

www.newholland.com.tr

/NewHollandAGTurkiye

/newhollandagtr

444 0 648

