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Co

Içindekiler

Trimble’ın yenilikçi, kullanıcı dostu hassas 
tarım teknolojisi çözümleri, çiftçilerin 
tüm faaliyetlerini birbirine bağlamasına 
yardımcı oluyor; böylece verimlilik, karlılık ve 
sürdürülebilirlik sağlayan gerçek zamanlı veri 
odaklı kararlar alabiliyorlar. 

Trimble Connected Farm® hassas çözümler 
paketi modern tarım yönetiminin tüm yönlerini 
bir araya getirir. Trimble Connected Farm 
ofisten tarlaya, tüm yıl boyunca üreticilerin 
tarladaki çalışmalarını daha akıllı, daha hızlı ve 
daha verimli tamamlamalarını sağlar. Evrensel 
araç ve uygulama entegrasyonu, kesintisiz veri 
aktarımı ve analizi ve mevcut en iyi düzeltme 
servisleri kullanarak çiftçiler, istedikleri 
çalışmalarının istedikleri miktarını sisteme 
bağlayabilir gerektiğinde kolay seçeneklerle 
arttırabilir ve güncelleyebilirler.

Çözümlerimiz, küresel ağımız olan seçkin 
Vantage™ bayileri ve konularını çok iyi bilen, 
tüm çiftlikler için hassas tarım donanımı, 
yazılımı ve veri uzmanlığı sağlayan, teknoloji 
uzmanlığına sahip Trimble Yetkili bayileri 
aracılığıyla sunulur.
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Ekranlar

TMX-2050™ Ekran
Büyük ekipmanların kullanıldığı, çoklu ürün uygulamalarını gerektiren, ya da 
arazi düzenlemesi, tesviye ve/veya karık açma gibi su yönetimi kabiliyetleri 
gerektiren karmaşık tarla işlemlerine çok uygundur.

 ► 30,5 cm yüksek çözünürlüklü 
renkli dokunmatik ekranıyla 
6 adede kadar malzeme ve 
ekipmanlarda sektör kontrolü 
yapılabilir

 ► Android™ tabanlı işletim sistemi
 ► ISO ile 256'ya varan sektör 
kontrolu ve Trimble Field‑IQ™ 
ekin girişi kontrol sistemiyle 
6 adede kadar ürün kontrol 
edilebilir

 ► Özelleştirilebilir çalışma ekranı
 ► Su yönetimi çalışması veya 
ekipman yönlendirme için gerekli 
çeşitli alıcıları destekler

 ► 1 entegre kamera ve 2 ilave harici 
kamera desteği

 ► Taşıtlar arasında  
kolay aktarılabilirlik

 ► Trimble RTX® uyumlu

GFX-750™ Ekran
Ana çiftçilik uygulamaları ile çeşitli doğruluk seçenekleri ve basit 
ilaçlama ve tohum serpme kontrolüne ihtiyaç duyan modern hassas 
tarımı benimseyen çiftçiler için en iyi tercih. Kullanımı kolay, modern 
dokunmatik ekran ve her türlü ISOBUS’a hazır ekipmana uyumluluk 
sunar.

 ► Geniş 25,6 cm yüksek 
çözünürlüklü renkli dokunmatik 
ekran 

 ► Android tabanlı işletim sistemi
 ► ISO ile 256'ya varan sektör ve 
yanısıra Trimble Field‑IQ ekin 
girişi kontrol sistemiyle 4 adede 
kadar ürün kontrol edilebilir

 ► Kabin üstüne monte edilen, 
NAV‑900 yönlendirme 
denetleyicisi ve alıcı 
kombinasyonu

 ► NAV‑500™ yönlendirme 
denetleyicisiyle de uyumludur

 ► Özelleştirilebilir çalışma ekranı 
 ► 1 entegre kamera ve bir adet 
ilave harici kamera desteği 

 ► Kabin içi kablo az olduğundan, 
araçlar arasında  
kolayca aktarılabilir

 ► Trimble RTX uyumlu

GFX-350™ Ekran
Trimble Tarım'ın en yeni Android tabanlı kullanımı kolay ekranları 
uygun maliyetli olup, basitleştirilmiş kurulum süreciyle tüm çiftlikler 
için otomatik dümenleme ve uygulama kontrolü içeren harika işlevleri 
sunar. ISOBUS uyumluluğundan yararlanmak için eklenen Bluetooth® 
ve Wi‑Fi™ bağlantı özelliğiyle her üretici, her marka ekipmanla, dört 
mevsim çiftçilik uygulamalarının üstesinden gelebilir.

 ► 17,8 cm yüksek çözünürlüklü 
renkli dokunmatik ekran

 ► Android tabanlı işletim sistemi
 ► Tarlada gündelik kullanıma 
yönelik sağlam yapı

 ► Trimble RTX uyumlu
 ► NAV‑500 ve NAV‑ 900 
yönlendirme üniteleri ile uyumlu

 ► ISOBUS görev denetleyici ve 
evrensel terminal

 ► 2 kanala ve 24 sektöre kadar 
kontrol

EZ-Guide® 250 Sistemi
Kritik olmayan görevlere yönelik ekran isteyen başlangıç seviyesinde 
teknoloji kullanıcıları için en iyi tercih. Manuel yönlendirme kullanan ve 
daha düşük ve metreden daha hassas geçişler arası doğruluğa ihtiyaç 
duyan çiftçiler için giriş seviyesinde uygun maliyetli seçenek.

 ► Tarlada gündelik kullanıma 
yönelik sağlam yapı 

 ► Kompakt 10,9 cm renkli ekran 
 ► Sezgisel kullanıcı arayüzü 
 ► 15 dahili LED lambası 

 ► Bir adet dahili GPS alıcısı 
 ► Hızlı kurulum ve 
hızlı öğrenme eğrisi 

 ► Taşıtlar arasında kolay 
aktarılabilirlik

Trimble yönlendirme ekranları tarla bilgilerini gerçek zamanlı olarak doğru şekilde izlemenize ve 
haritalamanıza yardımcı olur. Tarla uygulamalarını daha hızlı ve daha verimli tamamlamak için 
endüstri lideri performansından ve güvenilirliğinden yararlanın. Çeşitli işlevsellikleri ve fiyatlarıyla, 
çiftçilik ihtiyaçlarınıza en uygun ekranı seçebilirsiniz.

YENI
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Trimble dümenleme sistemlerinde inişli çıkışlı eğimlere sahip araziler , kaba zeminler gibi 
zor şartlarda aracın anlık konumunu yüksek hassasiyette hesaplamak için gelişmiş arazi 
kompansasyon teknolojisi kullanılmaktadır Tarla çalışmalarınızı ister gece, ister gündüz daha hızlı, 
daha doğru ve daha güvenli tamamlayın.

Autopilot™

Otomatik Dümenleme 
Sistemi

 ► Otomatik dümenleme
 ► Doğrudan hidrolik sistem içine 
kurulur

 ► Her türlü tarlada en yüksek 
doğrulukta dümenleme sağlar

EZ-Steer®

Dümenleme Asistanı 
Sistemi

 ► Eski ve yeni 1200'den fazla taşıt 
modeli için basit, taşınabilir 
dümenleme

 ► Verimli, stressiz dümenleme 
seçeneği

TrueTracker™

Ekipman Dümenleme 
Sistemi

 ► Traktörünüzü ve ekipmanınızı 
aynı AB hattında çizgisinde 
tutar 

 ► Ekipmanıda aktif şekilde 
dümenleyerek zorlu arazilerde 
yüksek doğrulukta kontrol sunar

TrueGuide™

Ekipman Yönlendirme 
Sistemi

 ► Ekipmanınızın konumunu 
traktörü hareket ettirerek 
düzeltir

 ► Hububat ekinleriniz için en 
uygun düşük maliyetli çözüm

RG-100
Sıra Takip 
Sistemi

 ► Biçerdöver ya da foraj hasat 
makinası kafasında yerleşik 
mevcut sensörleri kullanarak 
biçerdöverin yolunu düzgün 
olmayan ekin sırasına göre 
otomatik ayarlanmasını sağlar

 ► Biçerdöveri düz olmayan 
sıralara bile merkezler

NextSwath™

Sıra Sonu Dönüş 
Teknolojisi

 ► Bir traktörü arkasındaki 
ekipmanı hassas hatta tutacak 
şekilde tam döndürmek ve 
sonraki hatta girmek için en iyi 
yolu hesaplar ve uygular

 ► Dönüş verimliliğini ve 
tekrarlanabilirliğini iyileştirir

 ► Zamandan ve yakıt 
maliyetinden tasarruf sağlar ve 
ekin hasarını önler

Otomatik Pilot
Elektrik Motorlu 
Sistem

 ► Tam hidrolik kurulum yerine 
elektrik motoru kullanıldığında 
kurulumu kolaylaştırır

 ► İlave hidrolik otomatik 
dümenleme sistemine göre 
kurulumu %40 daha kısa sürer

NAV-900
Yönlendirme  
Ünitesi

 ► Üç frekanslı çoklu uydu sistemli 
GNSS alıcı

 ► Daha yüksek güvenilirlik ve daha 
kısa yakınsama süresi sunar

 ► Tüm otomatik dümenleme 
çözümü paketleriyle uyumludur

 ► Trimble RTX uyumlu

EZ-Pilot®

Dümenleme Asistanı 
Sistemi

 ► Uygun fiyata yüksek doğrulukta 
dümenleme sistemi sunar

 ► Doğrudan direksiyon kolonuna 
takılan kompakt elektrik 
motoruyla direksiyon simidini 
sizin yerinize döndürür

NAV-500™

Yönlendirme  
Ünitesi

 ► Uygun maliyetli hassas çözüm 
için istediğiniz GFX serisi 
ekranla eşleştirin

 ► Sadece dümenleme asistanı 
çözümleri ile uyumludur.

 ► Metre‑altı tekrarlanabilir 
hassasiyet

 ► Trimble RTX uyumlu

EZ-Pilot Pro
Dümenleme Asistanı Sistemi

 ► Mekanik önden çekişli 
traktörler, 4 çekerler ve 
hasat makinalarında yüksek 
doğrulukta dümenleme sunar 

 ► Araçların sonraki hatta 
girebilmesine olanak 
sağlamak için (maks. 
15 saniye) otomatik geri 
gitmelerini sağlar

Yönlendirme ve Dümenleme

YENI
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Özellikler

Autopilot  
otomatik 

dümenleme 
sistemi

Autopilot  
Elektrik Motor  

sistemi

EZ-Pilot Pro 
Elektrik Motor  

sistemi

EZ-Pilot  
elektrik Motor  

sistemi

EZ-Steer  
demenlem 

asistanı  
sistemi

TMX-2050 ekran √ √ √ √

GFX-750 ekran   √ **    √ ** √ √ √

GFX-350 ekran   √ **      √ ** √ √ √

EZ-Guide 250 sistemi √

Dümenleme altyapılı 
araçlar √ √

TrueTracker ekipman 
dümenleme sistemi √ √

TrueGuide ekipman 
yönlendirme sistemi √ √

RG-100 sıra takibi √ √

Dalma ve yalpaya karşı 
T2®  
arazi kompansasyonu

√

Dalma ve yalpaya karşı 
T3™  
arazi arazi 
kompansasyonu

√ √ √ √

** NAV-900 yönlendirme ünitesiyle beraber kullanıldığında

Özellikler

TMX-2050 
ekran

GFX-750 
ekran

GFX-350 
ekran

EZ-Guide 250  
sistemi

Ekran boyutu 30.5 cm 25.6 cm 17.8 cm 10.9 cm

Dokunmatik Ekran √ √ √

Bluetooth √ √

Video kamera girişleri 2 1 1

GNSS alıcı dahil √ Sadece GPS

GLONASS uyumluluğu √ √ √

Dümenleme asistanı uyumluluğu √ √ √ √

Otomatik dümenleme uyumluluğu √ √ √

NextSwath sıra sonu dönüş teknolojisi √ √

Sıra takibi √

Akış ve uygulama kontrolü Maks. 6 Maks. 4 Maks. 2

ISOBUS UT/TC √ √ √

TUVR √ √ √

Ekipman dümenleme √

Su yönetimi √

Verim izleme √

Trimble Ag Uygulama Merkezi √ √ √

Internet Tarayıcı kabiliyeti √ √ √

Dümenleme Karşılaştırması Ekran Karşılaştırması

DÜNYANIN ÇALIŞMA ŞEKLINI DEĞIŞTIRIYORUZ8 9
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Akış/tohum kontrol valfleri ve spot püskürtme 
ürünlerinden değişken oran uygulaması ve 
otomatik sektör kontrolü sağlayan eksiksiz 
çözüme, 

Trimble akış ve uygulama kontrol sistemleri 
verimi arttırmanıza ve tohum, granüler gübre, 
sıvı ya da susuz amonyak girdi maliyetlerinden 
tasarruf sağlamanıza yardımcı olur.

GNSS DÜZELTMELERIGNSSISOBUS HAVA DURUMUEKRAN RTK BAZI

FIELD-IQTRIMBLE AG YAZILIMI

BAĞLANTILAR

DÜMENLEMEFIELD-IQ ISOBUS SENSÖRLER

Otomatik Sektör 
Kontrolü 

 ► 48'e kadar bağımsız sektör 
kontrolü kullanarak tohum, sıvı 
ve susuz maddeyi yönetir

 ► Zaten üzerinden geçilmiş 
sektörleri otomatik kapatarak 
üst üste binmeyi ortadan 
kaldırır

TUVR ve Seri 
Oran Kontrolü

 ► Trimble Evrensel Değişken 
Oran (TUVR) ve Seri Oran 
Kontrolünü (her ikisi de seri 
tabanlı protokollerdir) artık 
yapabiliyoruz 

 ► Trimble ekranının OEM 
ekranlarına atma hızı ve sektör 
açma/kapama komutlarını 
göndermesine olanak sağlar

 ► Seri tabanlı protokol

Değişken Oranlı 
Uygulama 
Kontrolü

 ► Tohum, granüler gübre, sıvı 
ve susuz amonyak dahil farklı 
malzemelerin uygulama oranını 
farklı kombinasyonlarda aynı 
anda kontrol eder

 ► Uygulama haritası, girdileri 
uyguladığınız yerlerini kaydeder

 ► Kayıt tutmayı otomatikleştirir

Akış ve Uygulama Kontrolü

Tohum Izleme
 ► Tohum yerleşiminin kalitesini artırır ve daha yüksek verim elde etmek için tohum yerleşimini, az 
atmayı, atlama/çift atımı, tohumlama aralığını ve aralığın kalitesini analiz eder
 ► Verim azalmasına yol açmadan anında farkederek maliyetli mibzer sorunlarını önler
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Ekin Girdilerinizin Kontrolünü Elinize Alın
Trimble Field‑IQ ISOBUS Kontrol Çözümleri uyumlu uygulama kontrolüdür. İşin yapılmasını sağlamak için 
ekin girdi maliyetlerinizin ve seçtiğiniz ekipmanın sorumluluğunu üstlenmeye yöneliktir. Ekipmanlarınızın 
entegrasyonu eski ekipmanları atmak demek değildir. Field‑IQ ISOBUS Kontrol Çözümleriyle paradan 
tasarruf etmenize ve halihazırda elinizde olan ekipmanlardan daha fazla verim almanıza olanak sağlayan 
eksiksiz ISOBUS uyumlu ürün paketinden seçim yapabilirsiniz.

Field-IQ 
ISOBUS
SIVI KONTROLÜ

 ► Sıvı uygulayan her türlü 
ekipmanda kullanılabilir

 ► Her türlü ISOBUS 
terminaline bağlayın

Field-IQ 
ISOBUS
HAVA DURUMU 
İSTASYONU

 ► Sensör, hava durumu 
verilerini belirler ve ISOBUS 
terminalinde görüntüler

 ► Kayıt amacıyla hava durumu 
verilerini kaydetmek için her 
türlü ISOBUS terminaline 
bağlanabilir

WeedSeeker 2, Trimble Tarım'ın yeni nesil spot 
püskürtme sistemidir.

25 yıllık yabani ot öldürme deneyimiyle tasarlanmış bu sistem önceki 
çözümlere göre her yönden üstün performans sunar. Gelişmiş optik 
ve proses gücü kullanan WeedSeeker® 2 sistemi yabani otları algılar 
ve sadece onlara herbisit uygular. Sensörün altından yabani bir ot 
geçtiğinde sensör, herbisiti üstüne hassasiyetle püskürtecek sadece 
ilgili tek nozula sinyal vererek uygulanan kimyasal miktarını %90'a 
varan oranda azaltır.

 ► Akıllı sensör
 ► Herbisit kullanımını %90 
oranına kadar azaltır

 ► Çok yüksek hassasiyet sağlar
 ► ISOBUS uyumlu
 ► Hafif sensörler ve kablolar

 ► Daha az sensör ihtiyacıyla yabani 
ot algılama genişliği sunar

 ► Yabani ot haritalama ve sektör 
kontrolü

 ► Otomatik dönüş 
kompansasyonu

WeedSeeker 2 Otomatik  
Spot Püskürtme Sistemi

Field-IQ ISOBUS Kontrol  
Çözümleri

YENI
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 xFill® 
RTK telsiz ya da IP/hücresel bağlantı 
kesildiğinde kullanıcının bu kesintiden 
etkilenmeden 20 dakikaya kadar aynı 
hassasiyetle çalışmasına olanak sağlar. 

 xFill Premium 
xFill Premium aboneliğiyle santimetre 
seviyesinde doğruluğu 20 dakikadan uzun 
süre sağlayın. RTK düzeltmesi kaybolduktan 
sonra anında sistem değiştirme. Tüm 
dünyada uydu aracılığıyla kullanılabilir.

RTK-TABANLI TEKNOLOJİ

Trimble pazarda yaklaşık 40 yıldır liderdir ve düzeltme servislerimiz sunduğumuz tüm hassas 
tarım çözümlerinin omurgasıdır. Verim artışları, metre altı hassasiyetten, 2cm’ ye kadar herhangi 
bir düzeltme seviyesi kullanılarak sağlanabilir. Nerede olursanız olun Trimble'da çiftliğiniz için bir 
düzeltme servisi çözümü vardır.

      CenterPoint® RTK 
Kurulu bir RTK baz istasyonunun ya da baz 
istasyonları ağının menzili içerisinde RTK 
düzeltmelerini alın.

      CenterPoint VRS™ 
Gerçek zamanlı kinematik (RTK) düzeltmelere 
anında erişim, 2,5 cm RTK doğruluğu, 
yedeklenmiş servis ve yerel baz istasyonuna 
ihtiyacın ortadan kalkması. Kapsama haritaları 
aşağıdadır. 
 

CenterPoint RTX 
Yinelenebilir Doğruluk:  < 2,5 cm 
Başlatma:
Standart (20 dak)* 
Hızlı (< 2 dak)**
Standart (20 dak)*

RangePoint® RTX 
Tekrarlanabilir Doğruluk:  50 cm
Başlatma:  < 5 dakika
Geçişler Arası Doğruluk:  15 cm

 
 ViewPoint RTX™ 

Geçişler Arası Doğruluk:  30 cm 
Başlatma:  < 5 dakika

WAAS/EGNOS/MSAS

RTX-TABANLI TEKNOLOJİ
Trimble RTX düzeltme servisleri aşağıdakileri sağlar:

 ► Aktif abonelikle ücretsiz GLONASS kilidi açma
 ► Bir baz istasyonu ya da VRS olmadan yüksek doğruluk

* Arazi ölçüleri esas alınarak %95 performans. Elde edilebilir doğruluk ve başlatma süresi alıcı ve antenin türü ve kabiliyeti,  
 kullanıcının coğrafi konumu ve atmosferik aktivite, ionosfer seviyeleri, GNSS sistemi sağlığı ve kullanılabilirliği ve sinyal engelleyici  
 ve yansıma nedeni büyük ağaçlar ve binalar gibi engeller nedeniyle değişebilir.
** CenterPoint RTX dünya genelinde 20 dakikadan kısa sürede ve Kuzey Amerika ile Avrupa'nın seçilmiş bölgelerinde 2 dakikadan kısa sürede tam  
 doğruluğa yakınsar.

KUZEY AMERİKA VE AVRUPA'DA  
TRİMBLE RTX FAST

TRİMBLE RTX DÜNYA GENELİ KAPSAMI

Özellikler

 
TMX-2050  

Ekranı

GFX-750 Ekranı 
+ 

NAV-900 
Yönlendirme Ünitesi

GFX-750 Ekranı 
+ 

NAV-500 
Yönlendirme Ünitesi

GFX-350 Ekranı 
+ 

NAV-900 
Yönlendirme Ünitesi

GFX-350 Ekranı 
+ 

NAV-500 
Yönlendirme Ünitesi

 
EZ-Guide 250 

Ekranı

CenterPoint RTK √ √ √

CenterPoint VRS √ √ √

xFill √ √ √

xFill Premium √ √ √

CenterPoint RTX √ √ √

RangePoint RTX √ √ √

ViewPoint RTX √ √

WAAS/EGNOS/ 
MSAS √ √ √ √ √ √

Düzeltme Servisleri

CENTERPOINT VRS KAPSAMI
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WM-Drain®

Tarla Drenaj Çözümü
 ► Yüzey ve yüzey altı drenaj 
projelerinin etüt, analiz, 
proje, kurulum ve doğrulama 
adımlarını düzene koyan 
eksiksiz çözüm

 ► Göllendirme kontrolü, kök 
derinliği optimizasyonu, ekim 
mevsimini maksimum uzatma 
ve besin kaybını en aza indirme 
ile ekin üretimini geliştiren 
en uygun 3B drenaj yerleşimi 
gerçekleştirir

FieldLevel™ ll
Sistem
Haritalama, projelendirme 
ve tesviye için tarlada 
kanıtlanmış çözüm. 

Tesviye: 
 ► Tarlalarınızda ölçme 
çalışması yapar ve bunların 
haritasını çıkartır

 ► En uygun yüzeyi oluşturur
 ► Her türlü traktör ve tesviye 
ekipmanında (çift ya da 
kombine) tesviye ekipmanının 
hidrolik valflerine otomatik 
olarak kumanda eder

Set tasarımı ve kurulumu: 
 ► Setlerinizi tasarlar
 ► Tarla ve münhanilerin şeklini 
analiz eder ve setler kurulurken 
traktörünüzü yönetir

VerticalPoint 
RTK™

Eğim Kontrolü
 ► Tesviye ve arazi şekillendirme 
için maksimum düşey 
doğruluk sağlar

 ► Kesintisiz tarla içi çalışması 
sağlayarak, tesviye projelerinin 
üretkenliğini artırır

 ► Ölçün, projelendirin, büyütün, 
sonlandırın ve doğrulayın

 ► Üretken zamanınızı %95'e 
kadar arttırır 

 ► Tutarsız düşey GPS 
sinyallerinden kaynaklanan 
ötelemenin yol açtığı 
maliyetli bekleme sürelerini 
ortadan kaldırır

EĞİM KONTROLÜ, DRENAJ VE TESVİYE 

WM-Subsurface
Yazılım

 ► Ürün verimini arttırmak için 
tarla eğim parçalarının ve 
setlerinin yerleşimini geliştirir

 ► Tarlanın farklı perspektiflerden 
görselleştirilmesine yardımcı 
olmak için verim ya da toprak 
türleri gibi diğer tabakaları 
kolayca üst üste koyar

 ► Verilen bir proje içindeki tüm 
borular için önerilen boru 
çaplarını hesaplar

 ► WM‑Drain çözümüyle uyumlu 

WM-Form®

Çözüm
 ► Mevcut topografyayı baz alarak, ayrı 
ayrı bitkilerin su gereksinimlerine ve 
tarım uygulamalarına dayalı olarak 
değişken eğimli ve şekilli tarlaların 
projelendirilmesini sağlar

 ► Tarlaları tekli ya da çoklu eğim 
düzlemlerinde tesviye eder

 ► 2B yarma/dolgu tahminleri ve 
raporları üretir

 ► Suyun istenen yönde drenajını 
mümkün kılar ve yüzeyi tarla işleme 
yönünde sulama yapacak şekilde 
optimize etmek için değişken eğim 
tasarımı oluşturur.

 ► Tarla için birden fazla proje 
seçeneklerinin oluşturulmasını sağlar

SU YÖNETİMİ YAZILIMI

AutoSync™

Özellikler
AutoSync çiftlik işlemlerinizde 
bağlı tüm cihazlardaki AB hatları, 
tarla adları, sınırlar, malzemeler, 
ekipmanlar, taşıtlar ve operatör 
bilgilerini otomatik senkron eder; 
buna Trimble Android tabanlı 
TMX‑2050, GFX‑750 ve GFX‑
350 ekranları ile herhangi bir 
bilgisayar, ya da mobil cihazdan 
erişebileceğiniz Trimble Ag 
Yazılımı dahildir.

Farmer Core
Farmer Core ile tüm çiftlik 
çalışmalarınızı birbirine bağlayın, 
basitleştirin ve düzene koyun. 
Trimble’ın Farmer Core yazılımı 
her dekardan en yüksek değeri 
elde etmek amacıyla hassas çiftlik 
verilerinizi yönetmeniz ve ekran 
kurulumunu basitleştirmeniz 
için mevcut Trimble 
sisteminiz tamamlar.  

Tüm çalışmalarınızı, çiftlik yönetiminizi dönüştürecek yenilikçi, tam entegre yazılım çözümü ile 
gerçekleştirin. Senkronizasyonu kolay, uygun fiyatlı yazılımımız, çiftlikteki ofisinizden ve akıllı 
telefonunuzdan kullanıldığından hiç başınız ağrımadan son teknoloji güç sunar.

Özellikler Farmer 
Core

Çiftlik 
Kurulumu

Kullanıcı girişleri1 5'e kadar

Müşteri/çiftlik/tarla adlarını sınırlarla beraber yönetme ✓

Malzemeleri elle ya da önceden oluşturulmuş kimyasal 
ve tohum listeleri kullanarak girme ✓

Çiftlik 
Işlemleri

AB hatlarını yönetme ✓

AutoSync, AB hatlarını ve diğer verileri tüm bağlı Trimble 
cihazlarına otomatik kullandırır2 ✓

Hassas tarım ekranları ile veri alışverişi veya bu amaçla 
başka firmaların API’lerini kullanabilme olanağı ✓

Ekipmanların konumlarını, geçerli durumlarını ve filo 
kullanımını gerçek zamanlı izleme ✓

Çiftlik 
Kayıtları

Görev ayrıntılarını görüntüleme ve düzenleme ✓

Malzeme ekleme ve satın almaları ve tarla kullanımlarını 
maliyetleriyle birlikte takip etme ✓

Bir kapsama haritası ve her bir görevin ayrıntılarını 
içeren 'Yerleşim Kanıtı' raporu yazdırma ✓

Elde edilen verimleri , verim ayıklama aracı ile temizleme ✓

1 Farmer Core için ilave kullanıcı girişi ayrıca satın alınabilir.
2 AutoSync, tüm akıllı telefonlarınızı, bilgisayarlarınızı ve Trimble ekranlarınızı (Precision-IQ yazılımını 
kullanarak) birbirine otomatik bağlar. Bağlı her bir Trimble ekranı modem üzerinden & veri planı, ya da başka 
marka Wi-Fi adaptörü üzerinden bir Ekran Bağlantısı gerektirir.

Su Yönetimi Çiftlik Veri Yönetimi
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Trimble Select, Trimble'ın dünya genelindeki Vantage ağı ve Trimble 
Bayileri aracılığıyla tarımla uğraşanlara benzersiz ve tamamlayıcı 
ürünleri getirmek üzere Trimble Tarım tarafından oluşturulan ilk 
hassas tarım pazarıdır. Trimble Select İş Ortakları, kendi ürünlerini 
ve hizmetlerini Trimble'ın dünya genelindeki dağıtım ağı aracılığıyla 
pazarlayıp dağıtan bağımsız şirketlerdir. 

Bu ortaklar Trimble'ın faaliyet gösterdiği tüm bölgelerde ve özellikle 
Amerika kıtası, Avrupa/BDT/Rusya ve Avustralya'da yer almaktadır. 

Trimble Select ürünleri yetkili bayilerden satın alınabilir. 

Trimble’ın küresel bayi ve Vantage ağları en temel 
hassas tarım ihtiyaçlarınız için derinlemesine 
teknik bilgi ve destek sağlar. 130'dan fazla ülkeye 
hitap eden bayilerimiz Trimble tarım ürünlerinin 
ve çözümlerinin tüm paketlerini satar, destekler ve 
bunlar için servis hizmeti sunar. 

Trimble’ın seçkin dağıtım ağı Vantage, çiftçilerin 
hassas tarımda ortağı görevini görür. Dünyanın 
dört bir tarafındaki Vantage dağıtımcıları tüm 
entegre Trimble Tarım donanımları, yazılımları 
ve veri çözümleri yelpazesiyle çiftlik verimliliğini 
ve üretkenliğini maksimize etmek için spesifik 
tarım işlemlerinizde kullanıma yönelik uzman 
önerisi ve kesintisiz hassas tarım teknolojisi 
uygulaması sunar.

Küresel Bayi Ağı Trimble Select

“Doğru ilaçlamanın/gübrelemenin sorumluluğunu operatörden alıp makineye 
vermek istiyorum. Autopilot sistemini ben de, operatörüm de seviyor! 

Uzun günler boyunca çalışmasına rağmen günün sonunda o kadar yorgun 
hissetmiyor çünkü direksiyonu sistem kendisi kullanıyor. Hem onun hem benim 

hayatımı oldukça kolaylaştırdı ve üstelik hassasiyet de arttı."  
‑ Robert J. Todd'un Trimble’ın Autopilot Sistemine ilişkin görüşleri




