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Комерційна пропозиція
Модель: CLAAS GPS COPILOT S7

Новий термінал COPILOT S7 від компаніїї CLAAS - є наступником вже відомого, і добре зарекомендувавшого себе
COPILOT S3 та буде використовуватися як основний термінал для візуального управління так і для автоматичних
систем управління (автопілотів).
На дисплеї 7 "з високою роздільною здатністю і сенсорним екраном доступні всі вже відомі функції (AUTOTURN,
SECTIONVIEW, управління завданнями, управління опорними лініями), а також можна додатково активувати прийом
супутникових сигналів системи ГЛОНАСС.
Можливості системи:
● Зовнішня ширина 2,20 м
● Великий кольоровий сенсорний екран 7"
● Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс
● Водіння по паралельних прямих та кривих лініях
● Глонасс - точність до 2.8 метра
● Багатомовний інтерфейс – в тому числі українська та
російська мови
● Наявність операційної системи
● Можливість підключення автопілота
● Відображення на екрані треку переміщення на якому
видно пропуски/перекриття
● Можливість працювати на: безкоштовних сигналах –
точність 15-30 см платних сигналах – точність 5-15 см з
базовою станцією – точність до 5 см з

● Дод. гідр. контур
● Пластмасовий пило/ударний корпус
● Підрахунок обробленої площі
● Великий об’єм пам’яті для запису даних
● Наявність USB-роз’єму
● Можливість імпорту та експорту підготовлених
даних
● Можливість підключення ровер-антенни
● Масштабування зображення на сенсорному екрані
● Новітній менеджер робіт, що дозволяє вести базу
даних по господарствам, полям, культурам, операторам

Ціна COPILOT S7 (без OMNISTAR): 1 900 Євро
Ціна COPILOT S7 OMNISTAR: 2 400 Євро
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