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                                           Шановні партнери! 
Система Автоматичного Керування сільськогосподарської техніки паралелльного водіння 
(дисплею / монітору планшетного типу; підрулювання Autopilot Electric Motor drive; Антенна 
двухпозиційна з можливістю підключення радіосигналу від власної RTK станціі); розблокування  
сигналу Trimble RTK (точність сигналу 2,0-2,5 см.) з можливістю використання для міжрядної 
обробки та робіт, які потребують високої точності та можливістю перестановки на іншу 
сільськогосподарську техніку 

  

 

Система Autopilot Electric Motor drive (кольоровий 
дисплей/монітор з  високою роздільною здатністю з гумовим 
захисним чохлом  виходами для підкючення додаткових 
органів керування (ISOBUS, кабелі причепного обладнання, 
сівалок та ін., Камери заднього/бокового виду, WIFI камери 
тощо.) Рульове колесо, електромотор SAM-200, Комплект 
Антени. 

 

 

Рульове колесо зручної форми виготовлене із зносостійких 
матеріалів, з можливістю встановлення на будь-яку модель 
сільгосптехніки (трактори, комбайни, обприскувачі та ін.) 
будь-якого виробника (Case, John Deere, New Holland, Сlaas, 
Deutz Fahr, МТЗ та ін.) 

 

 Комплект автоматичного кермового управління використовує 
датчик IMU для розрахунку фактичного положення агрегату, 
щоб мінімізувати ковзання та перекриття на ділянках з 
горбистій місцевістю, схилами та нерівною поверхнею. 
Беспроводной віддалений доступ та уникнення перешкод 
дозволяє віддалено контролювати техніку або включати 
повністю автономний режим.Використовуючи супутникові 
сигнали для точного позиціонування, пристрій може 
автоматично регулювати напрямок транспортного засобу. 
Точність досягає 2,0-2,5 см 
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Комплект включає в себе все необхідне для встановлення на 

будь - яку сільськогосподарську машину, при цьому має 
мінімальну кількість дротів та з’эднань, а також  має 

мінімальні розміри, що дозволяє не знижувати комфорт в 
кабіні і не заважає оператору в роботі.   Інтерфейс комплекту 
дозволяє керувати процессами з одного монітору, на відміну 
від інших, де доводилося встановлювати додатковий монітор 

для управління агротехнологічними процесами 
Cистема працює за допомогою сигналу RTK точність 2,0-
2,5 см. При цьому налаштування зберігаються без обмежень 
в часі, тобто агрегат заходить на ту саму колію навіть через 

4-5 років 

 

Річна підписка сигналу RTK точність 2,0-2,5 см 

 

 
Система дозволяє підключення до Власної  RTK станціі 
що особливо актуально для економії коштів замовника, 
коли в останнього працює відразу кілька одиниць 
техніки, кількість підключень для одночасної роботи не 
обмежена. Діаметр покриття станції складає 60 км.  
 

Вартість комплекту 7800,00 USD з ПДВ  за комерційним курсом  продажу ПриватБанку на 
день продажу. 
Безкоштовно надається: 
- Гарантія на обладнання 2 роки з дати введення в експлуатацію 
- Консультаціі з фахівцями галузі що до  повноцінного впровадження технологіі точного 
землеробства. 
- 24/7 Технічна підтримка сервісних спеціалістів що до експлуатаціі обладнання 

 (станція RTK не входить до комплекту, можливо поставка і встановлення окремо) 
 
LIDERPARTS є одним з найбільших постачальників запасних частин і техніки (трактори, 

комбайни, оприскувачі, кукурудзяні та соняшникові жниварки, плуги  та ін )  CASE IH, NEW HOLLAND 
та DEUTZ-FAHR в Україні. Найбільший склад запчастин в наявності в нашій країні. Спеціалісти по 
запасним частинам  Торговий Дім «ЛІДЕРПАРТС» розпорядженні повним асортиментом запасних 
частин, завдяки чому зможуть надати Вам кваліфіковану консультацію щодо різних варіантів і 
економічної доцільності вибору тих чи інших запасних частин.  

 
 
 

 
                                                         ________________________  Д.В.Єжков 
 


