TOUCH1200®
BLUE-Edition
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Ograniczone zapasy magazynowe!*

TOUCH1200®

BLUE-Edition

Terminal dla wszechstronnych zastosowań!
TOUCH1200® jest niedoścignionym pod
względem wszechstronności terminalem ISOBUS – oferuje najwięcej
funkcji, jest przyjazny w użytkowaniu.
TOUCH1200® może być montowany
pionowo lub poziomo.
W wersji BLUE-Edition oprócz standardowych
aplikacji
użytkowych
ISOBUS-UT oraz ISOBUS-TC aktywowano
dodatkowo
aplikacje
TRACK-Leader oraz SECTION-Control. Sprawia to, że TOUCH1200®
BLUE-Edition Edition jest idealnym terminalem maszyn wyposażonych w ISOBUS. Szczególnie polecany w stosowaniu rolnictwa
precyzyjnego z wykorzystaniem map aplikacyjnych lub sensorów online.

Aplikacje standardowe: ISOBUS-UT, ISOBUS-TC,
TRACK-Leader oraz SECTION-Control

TOUCH1200®

BLUE-Edition

jako terminal uniwersalny

Wyposażenie dodatkowe terminala

TOUCH1200® BLUE-Edition

Wyposażenie podstawowe ISOBUS dla
ciągników z gniazdem ISOBUS

Aplikacje standardowe:
- ISOBUS-UT

Wyposażenie podstawowe ISOBUS dla
ciągników bez ISOBUS z gniazdem tylnym

- ISOBUS-TC
- TRACK-Leader
- SECTION-Control

Nr katalogowy: 3030220001

Cena jubileuszowa*: tylko 4.800

€

91,40 €

324 €

Odbiornik DGPS/GLONASS AG-STAR

1.197 €

Odbiornik DGPS/GLONASS SMART-6L
bezpłatna licencja
GRATIS:
TerraStar-L (1 rok)**

1.963 €

Joystick

497 €

Kamera NQ

239 €

S-Box od 5 do 18
sekcji roboczych

od 322 €

* Prezentowane fotografie mogą różnić się szczegółami od wyglądu rzeczywistego i zawierać płatne wyposażenie dodatkowe. Podane ceny są cenami sugerowanymi i nie zawierają kosztów montażu. Oferta
dotyczy klienta indywidualnego. W celu uzyskania wiążącej oferty prosimy zwrócić się do przedstawiciela Mueller-Elektronik. Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych i nie można jej łączyć z
innymi ofertami specjalnymi. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć stosowny podatek VAT.
** W celu uzyskania bezpłatnej licencji rocznej TarraStar-L należy najpóźniej w terminie do 30.06.2017 r. zgłosić sprzedawcy zamiar korzystania z licencji.

Automatyczne kierowanie pojazdem

TRACK-Leader AUTO® eSteer
Terminal TOUCH1200® BLUE-Edition Edition w połączeniu z uniwersalnym silnikiem TRACK-Leader AUTO® eSteer montowanym
na kolumnie kierownicy umożliwia automatyczne kierowanie pojazdem za rozsądną cenę.
Uniwersalny silnik eSteer jest nieskomplikowanym rozwiązaniem do zastosowania w praktycznie każdym pojeździe rolniczym z możliwością jego przenoszenia pomiędzy pojazdami.
Montowany jest na kolumnie kierownicy za pomocą specjalnego
wieńca zębatego. W trakcie trwania akcji promocyjnej istnieje
możliwość skorzystania z bezpłatnej, jednorocznej licencji na sygnał korekcyjny DGPS TerraStar L (dokładność <15 cm).

Aplikacje standardowe: ISOBUS-UT, ISOBUS-TC,
TRACK-Leader oraz TRACK-Leader AUTO®

TOUCH1200®

Wyposażenie dodatkowe

BLUE-Edition

z GPS oraz silnikiem kierownicy

kierowania oraz RTK

TOUCH1200® BLUE-Edition z
TRACK-Leader AUTO® eSteer

Doposażenie o dokładność RTK
składa się z:
- SMART-6L – aktywacja RTK
- Modem GSM z anteną
- Aktywacja komputera
kierowania

Aplikacje standardowe:
- ISOBUS-UT
- ISOBUS-TC
- TRACK-Leader
- TRACK-Leader AUTO®
TRACK-Leader AUTO® eSteer
silnik kierownicy – zestaw montażowy

Wyposażenie dodatkowe
systemu kierowania

Okablowanie dla GPS/terminala

Cena jubileuszowa*: tylko 9.900

od 109 €

Uchwyt montażowy wieńca

Odbiornik DGPS/GLONASS
SMART-6L
bezpłatna licencja
GRATIS:
TerraStar-L (1 rok)**

Nr katalogowy: 3030220002

4.315 €

118 €
Włącznik nożny systemu
Wyposażenie 2 ciągnika/pojazdu:
- Wieniec zębaty kolumny kierownicy
- Płyta montażowa komputera kierowania
- Okablowanie dla GPS/terminala

1.245 €

€

* Prezentowane fotografie mogą różnić się szczegółami od wyglądu rzeczywistego i zawierać płatne wyposażenie dodatkowe. Podane ceny są cenami sugerowanymi i nie zawierają kosztów montażu. Oferta
dotyczy klienta indywidualnego. W celu uzyskania wiążącej oferty prosimy zwrócić się do przedstawiciela Mueller-Elektronik. Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych i nie można jej łączyć z
innymi ofertami specjalnymi. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć stosowny podatek VAT.
** W celu uzyskania bezpłatnej licencji rocznej TarraStar-L należy najpóźniej w terminie do 30.06.2017 r. zgłosić sprzedawcy zamiar korzystania z licencji.

TRACK-Guide II

TRACK-Guide III

System jazdy równoległej

równoległej oraz automatycznego kierowania

TRACK-Guide II jest wydajnym systemem jazdy równoległej
z możliwościami dalszej rozbudowy – np. o funkcje SECTIONControl czy ISOBUS. Opcjonalnie system można wyposażyć w
kamerę zewnętrzną oraz wskaźnik kierunku Lightbar. TRACKGuide Desktop umożliwia zapis i analizą danych.

TRACK-Guide III wyposażony w 8” wyświetlacz dotykowy jest
najnowszej generacji systemem jazdy równoległej. Terminal
gwarantuje prostotę obsługi i przyjazny interface. Może być
rozbudowany o wiele funkcji, np. system automatycznego kierowania pojazdem. Może być pełnowartościowym terminalem
ISOBUS z zarządzaniem zleceniami i automatycznym sterowaniem sekcjami.

TRACK-Guide II

TRACK-Guide III

Aplikacje standardowe:
- TRACK-Leader

Aplikacje standardowe:
- TRACK-Leader

z odbiornikem DGPS/GLONASS
AG-STAR

Nr katalogowy: 3030271300

Cena: tylko 1.750

System jazdy

z odbiornikem DGPS/GLONASS
SMART-6L
bezpłatna licencja
GRATIS:
TerraStar-L (1 rok)**

€

* Prezentowane fotografie mogą różnić się szczegółami od wyglądu rzeczywistego i zawierać płatne
wyposażenie dodatkowe. Podane ceny są cenami sugerowanymi i nie zawierają kosztów montażu. Oferta dotyczy klienta indywidualnego. W celu uzyskania wiążącej oferty prosimy zwrócić się
do przedstawiciela Mueller-Elektronik. Oferta ważna do wyczerpania zapasów magazynowych i nie
można jej łączyć z innymi ofertami specjalnymi. Podane ceny są cenami netto, należy do nich doliczyć stosowny podatek VAT. ** W celu uzyskania bezpłatnej licencji rocznej TarraStar-L należy
najpóźniej w terminie do 30.06.2017 r. zgłosić sprzedawcy zamiar korzystania z licencji.

EKOTRONIC Marek Janus
ul. Rogoznicka 9 B . 42-575 Strzyzowice . Polska

Nr katalogowy: 3030271414

Cena: od tylko 2.720

€

Konfigurator dla systemów automatycznego
kierowania pojazdemTRACK-Leader AUTO®:
www.mueller-elektronik.de/en/34764-2

Tel. +48 32 266 91 49 . Fax +48 32 360 22 44
marjanus@pro.onet.pl . www.ekotronic.pl

