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FODKONTAKT

UniPilot er meget mere end bare 
håndfri styring
UniPilot tilbyder de funktioner, du behøver til at øge effektiviteten, 
produktiviteten og fleksibiliteten i dit arbejde. Med en enkel 
installation, der passer til en lang række køretøjer, giver UniPilot 
dig den bevægelighed, som andre autostyrings systemer ikke 
yder. Herudover vil den problemfrie, nøjagtige ydeevne og 
udvalget af sporvisningstilstande imponere dig. UniPilot er 
ganske enkelt det bedste inden for autostyrings systemer i dag.

Nem at bruge og endnu nemmere at 
installere
Hjælp til styring har aldrig været nemmere - man skal blot 
installere et enkelt universalbeslag på ratstammen og montere 
UniPilot-motoren. I modsætning til mere komplicerede auto 
styresystemer kræver UniPilot ikke adgang til det hydrauliske 
system eller afmontering af rattet. Dette betyder, at du kan 
gennemføre installationen og opleve fordelene ved hjælp til 
styring endnu hurtigere.

KAN HåNDTERER OP TIL OTTE 
KAMERAER

ELEKTRISK STyRINGSMOTOR UNIVERSELT MONTERINGSSæT

få mere at vide om UniPilot og  
matrix® guidance, 

besøg www.teejetguidance.com
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INTUITIV GRæNSEFLADE

Forbedret fleksibilitet, så udstyret kan 
bruges på forskellige maskiner gennem 
sæsonen
I modsætning til automatiske styresystemer til specifikke køretøjer 
bruger UniPilot et universelt monteringssæt, der passer til en 
lang række køretøjer. UniPilot kan let flyttes mellem køretøjer, 
hvilket giver dig mulighed for at maksimere din investering og 
anvende systemet til forskellige arbejdsprocesser i løbet af 
dyrkningssæsonen. 

UniPilot tilpasser sig til forholdene på 
dine marker og din beliggenhed
Ujævnt terræn? Kuperede, skrånende marker? Tiltkompensation 
og gyrostabilisering er standardfunktioner, som automatisk 
korrigerer for positionsfejl grundet sidehældning og sikrer 
nøjagtighed i alle dine arbejdsprocesser på marken.

UniPilot finder hurtig køresporet og holder sig stabil på linien. 
Opsætning og kalibrering kan nemt programmeres med Matrix-
konsollen.

Hvis du dyrker landbrug på de høje breddegrader eller har 
meget trædække, der kan forstyrre GPS-signalet, kan vores 
højpræstationsantenne hjælpe. Den yder større følsomhed 
og forstærkning af signalet og er kompatibel med GPSL1 og 
GLONASS.

UniPilot er kompatibel med CORS- eller RTK-
basestationsløsninger foruden WAAS og OmniSTAR® XP/HP.

RealView™-sporvisning over video øger 
produktivitet og nøjagtighed
UniPilot anvender Matrix® Pro-systemet til GPS-guidance.  
Matrix Pro er det eneste sporvisningssystem med RealView-
guidance over video, der muliggør guidance samtidig med 
livevideo fra op til otte kameraer. 

RealView lader dig overvåge redskaberne, mens UniPilot tager 
sig af styringen. Og for enden af rækken hjælper livevideoens 
visning af hvad der er forude, dig med at gennemføre dine 
foragervendinger med lethed. 

den hUrtigste tilbAgebetAling 
På mArkedet

AUTOMATISK  
BOMSEKTIONSKONTROL

REALVIEW-SPORVISNING  
OVER VIDEO

sådAn bestiller dU:

Varenummer Beskrivelse

91-02400 Kit, UniPilot-system med SCM, ESM og 
monteringsbeslag (Matrix ikke inkluderet)

90-02806 Kit, UniPilot ESM og kun beslag 

UniPilot i korte træk

•  Matrix Pro-konsollen er tilgængelig i to størrelser:  
Matrix Pro 570G (5,7″ skærm) Matrix Pro 840G (8,4″ skærm)

•  Der kan anvendes op til otte kameraer sammen med  
Matrix-systemet 

• Valgfri ABSC til op til 15 bomsektioner

• Valgfri RXA-30 højfølsom antenne



SporviSningStilStande

Konfigurering af unipilot

UniPilot-komPonenter

Elektrisk styringsmotor Styringskontrolmodul

konsol

Matrix® Pro 570G Matrix® Pro 840G 
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Video

RealView-kamera 4-ports VSM 8-ports VSM

ValgmUligheder

RX-610-modtager til RTK, CORS

RX-510-modtager til OmniSTAR® XP/HP
RXA-30-antenne

Automatisk bomsektionskontrol (ABSC) 
(Inkluderer sektionsdrivermodul og kabler) Fodpedal


