
Trimble Agriculture. De lijn die iedereen volgt.

OPLOSSINGEN VOOR AFGIFTEREGELING VAN TRIMBLE  
NIEUWE MANIEREN VOOR REGELING VAN INDIVIDUELE RIJEN OF SECTIES, ZAAIGOED OVERLAPPING 
IN GEREN EN KOPAKKERS, EN AFGIFTE VAN ZAAIGOED, GRANULAAT OF VLOEISTOF. 

Het Field-IQ™ systeem is een modulair systeem voor regeling van secties en variabele afgifteregeling, dat compatibel is met de
AgGPS® FmX™ geïntegreerde display en het EZ-Guide® 500 systeem. U kunt het uitbreiden naarmate uw bedrijf groeit.

ZAAIEN   

 

Voorkom overlapping van zaaigoed 
met de Field-IQ sectieregeling en 
Tru Count koppelingen

• Automatisch maximaal 48 rijen
 individueel regelen voor maximale
 controle

• Voorkom overlapping van zaaigoed
 op kopakkers en geren met Tru Count
 Meter Mount™ luchtkoppelingen

• Field-IQ systeem is compatibel met
 FmX geïntegreerde display, EZ-Guide
 500 systeem en alle Tru Count
 koppelingen

Varieer de zaaigoedafgifte op 
uw akker met Field-IQ variabele 
afgifteregeling en Rawson 
aandrijvingen

• Afgifte van zaaigoed aan wisselende
 bodemomstandigheden op de akker
 aanpassen

• Handmatig de zaaigoedafgifte
 aanpassen, of een prescriptiekaart
 van EZ-Office® software en een FmX
 geïntegreerde display of EZ-Guide
 500 systeem gebruiken om de
 zaaigoedafgifte automatisch te
 regelen

• Hoge afgifte op vruchtbare grond voor
 maximale opbrengst en lagere afgifte
 op minder vruchtbare delen

STROOIEN

 

Afgifte van kunstmest of kalk 
regelen m.b.v. prescriptiekaart, 
Field-IQ variabele afgifteregeling 
en Rawson aandrijvingen

• Een prescriptiekaart voor variabele
 afgifteregeling van EZ-Office Pro
 software of van uw teeltadviseur
 laden in FmX geïntegreerde display
 of EZ-Guide 500 systeem

• Precieze zaaigoedafgifte bereiken
 met uw Rawson™ PAR 40 variabele
 afgifteaandrijving 

• Niet teveel kunstmest meer
 uitbrengen op delen die de
 voedingsstoffen niet kunnen
 vasthouden of gebruiken 

• De juiste hoeveelheid kalk
 uitbrengen om op elke plaats de
 juiste zuurgraad van uw grond te
 bereiken 

STROKENBEWERKING

 

Tijdens strooien of stroken-
bewerking de grond behandelen 
m.b.v. Field-IQ sectieregeling en 
variabele afgifteregeling

• Gebruik de ingebouwde GPS
 ontvanger en digitale camera van de
 solide Trimble® Nomad® of compacte
 Juno™ SB handheld computers en 
 EZ-Office Mobile software om foto’s
 met georeferentie van problemen
 zoals onkruid en insecten te makens

• Varieer de afgifte van vloeibare
 kunstmest m.b.v. uw FmX
 geïntegreerde display of EZ-Guide 500
 systeem en Rawson aandrijving 

• Vloeibare kunstmest eenvoudig voor
 individuele rijen uitschakelen met de
 nieuwe Tru Count LiquiBlock™

 ventielen. De ventielen zijn 
 gemakkelijk aan te sluiten op Tru
 Count luchtkoppelingen en gebruiken
 dezelfde luchttoevoer, waardoor u
 zaaigoed en vloeistof tegelijkertijd
 kunt uitschakelen
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WAT KAN HET FIELD-IQ SYSTEEM VOOR U BETEKENEN?

Nieuw! Max. 48 rijen regelen 
Minder overlapping met automatische individuele 
rijenregeling. Minder zaad gebruiken en kosten verlagen.
De FmX geïntegreerde display of het EZ-Guide 500 systeem
regelt automatisch tot 48 rijen.
Nieuw! Tru Count Meter Mount luchtkoppelingen 
Nieuw! Tru Count Meter Mount koppelingen passen op de  
  meeste typen John Deere, Case IH en Kinze zaaimachines. 

 Nieuw! Tru Count LiquiBlock ventielen 
     Nieuw! Ook vloeibare kunstmest uitschakelen met
     LiquiBlock ventielen.

FIELD-IQ AFGIFTEREGELSYSTEEM: EEN MODULAIR SYSTEEM VOOR
SECTIEREGELING EN VARIABELE AFGIFTEREGELING. BREID UIT NAARMATE UW
BEDRIJF GROEIT

WAT KAN HET FIELD-IQ SYSTEEM VOOR U BETEKENEN?

SECTIEREGELING EN VARIABELE AFGIFTEREGELING. BREID UIT NAARMATE UW

Alles

verkrijgbaar bij Trim
ble.

Neem
 contact op m

et uw
 

Trim
ble dealer.

regelt automatisch tot 48 rijen.
Nieuw!
Nieuw! Tru Count Meter Mount koppelingen passen op de  
  meeste typen John Deere, Case IH en Kinze zaaimachines.

Nieuw!
     Nieuw! Ook vloeibare kunstmest uitschakelen met
     LiquiBlock ventielen.

regelt automatisch tot 48 rijen.
Nieuw!
Nieuw! Tru Count Meter Mount koppelingen passen op de  
  meeste typen John Deere, Case IH en Kinze zaaimachines.

Nieuw!
     Nieuw! Ook vloeibare kunstmest uitschakelen met
     LiquiBlock ventielen.

Rawson afgifteregeling 
Directe reactie met Rawson PAR 2 of PAR 40 
variabele afgifteaandrijving. Geen vertraging 
aan begin van werkgang, dus zaad en vloeistof 
worden gelijkmatig uitgebracht. Regel Rawson 
aandrijving direct vanaf FmX display of EZ-Guide 
500 systeem; geen ACCU-RATE regeling nodig.

Nieuw! Hoofdschakelaarkastje 
Klein, te installeren schakelkastje voor snel oproepen 
van gebruikelijke functies zoals afgifte veranderen 
en handmatige / automatische sectieregeling.
Met nieuwe “snelstart” functie, waarmee
standaard afgiftesnelheid vooraf kan worden 
ingesteld, zodat de juiste stroom vóór het begin
van een nieuwe rij wordt bereikt, of om door te
gaan als GPS signaal verloren is.

Automatische detectie van 
overlapping 
Uw FmX geïntegreerde display of EZ-Guide 500 
systeem legt automatisch vast waar u geweest 
bent en wat u gedaan hebt. Afgifte hoeft niet 
handmatig te worden gestart of gestopt.

Nieuw! GreenSeeker systeem 
compatibel met FmX 
geïntegreerde display
De FmX display functioneert nu als cabine-interface 
voor GreenSeeker® optisch sensorsysteem, voor 
job instellen, controleren en opslag. Eenvoudig 
te installeren en te bedienen, meer betrouwbare 
werking en minder apparatuur in de cabine. Lager 
geprijsd dan niet-geïntegreerd GreenSeeker systeem.
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