UX – O lume a preciziei
Masina de erbicidat tractată

I

3.200 l – 11.200 l

I

15 m – 40 m

» DUS Sistem de circulatie cu presiune

Sistemul de circulație a presiunii DUS asigură o concentrație
uniformă a agentului de pulverizare.

» Ghidare automată a rampei

Ghidarea precisă a rampei cu sistemul de ghidare a automatic
al distanțelor DistanceControl poate fi sporită în continuare
pentru rampe cu lățimi mari și terenuri în pantă cu ajutorul
sistemului de ghidare a rampei ContourControl activ în combinație cu amortizarea vibrațiilor active SwingStop.

» Manevrabilitate perfectă a rampei

Rampele cu designul aripii aeronavei sunt în același
timp super-ușore și super-stabile. Suspensia rampei
cu amortizare multiplă și montarea pe arc oferă un
nivel extrem de constant a manevrabilitații rampei.

»

» Punte viratoare cu AutoTrail

Pentru urmărirea precisă a urmelor tractorului –
chiar și pe terenurile deluroase.

SmartCenter centru de operare
Standard-Pack
Funcționarea este asigurată în principal printr-o valvă de
aspirație și o valvă de presiune în pachetul standard.

Comfort-Pack
Un TwinTerminal 3.0 este de asemenea folosit ca standard în pachetul Comfort. În plus, este prevăzut cu oprire
automată a umplerii pentru umplerea prin aspirație.

» Control automat a secțiuniilor de 50 cm

Comutare precisă la capăt de lan și în terenuri ub formă de
pană combinând GPS-Switch-ul automat de control al secțiuniilor pe lătimea de lucru și AmaSwitch sau AmaSelect
controlul individual al duzei.
» O reducere a utilizării agenților de protecție a plantelor
de aproximativ 5 – 10 % în funcție de condiții

Comfort-Pack plus
Operarea poate fi făcută și mai ușoară prin intermediul
ecranului tactil mare de 7" din Comfort-Pack plus.
În acest caz, numai funcția trebuie selectată pentru
a acționa automat supapele respective.

AmaTron 4 terminal ISOBUS
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