
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

Дисплей Trimble® GFX-750™ є продовженням 
традиційної лінійки тонких, легких у 
використанні дисплеїв від Trimble. Завдяки 
спрощеним архітектурі та процесу 
інсталяції ваша кабіна не буде захаращена 
компонентами системи. Вбудована підтримка 
технологій Bluetooth і Wi-Fi та сумісність з 
протоколом ISOBUS дозволяють виконувати 
сільськогосподарські операції протягом всього 
сезону незалежно від типу та виробника 
вашої техніки.

НАВІГАЦІЙНИЙ КОНТРОЛЕР 
NAV-900
Навігаційний контролер NAV-900, що 
постачається у комплекті із дисплеєм 
GFX-750, включає в себе сучасний GNSS 
приймач з підтримкою всіх рівнів точності, від 
базового до високого. Контролер монтується 
на даху сільськогосподарських машин 
забезпечуючи позиціонування та автоматичне 
керування.

ПРОСТИЙ МОНТАЖ
Оновлена спрощена архітектура дозволяє 
використовувати менше місця у кабіні 
та проводити швидкий монтаж. Дисплей 
GFX-750 та контролер NAV-900 можуть бути 
змонтовані разом із системою автоматичного 
керування всього за декілька годин, 
зменшуючи коштовні простої в полі.

СУМІСНІСТЬ З ISOBUS
Дисплей GFX-750 працює з технікою різних 
брендів та будь-якими ISOBUS сумісними 
агрегатами. Функція Контролер Задач 
(TC), з автоматичним контролем секцій та 
документуванням виконаних робіт, повністю 
інтегрована та доступна для використання з  
робочого екрану.

РОЗШИРЕНІ 
КОМУНІКАЦІЙНІ 
МОЖЛИВОСТІ
Дисплей включає такі технології як Wi-Fi, 
Bluetooth, CAN, та вперше, BroadR-Reach® – 
що дозволяє швидкий та легкий обмін даними 
між машинами та офісом. Дисплей спеціально 
розроблено для роботи у жорстких польових 
умовах з використанням програмного 
забезпечення Precision-IQ, яке напряму 
взаємодіє із додатками Trimble Ag.

РОЗШИРЕНІ МОЖЛИВОСТІ 
GNSS
Контролер NAV-900 використовує 
найпотужнішу на ринку GNSS технологію. 
Ресивер відстежує більшу кількість супутників 
з різних супутникових систем, що забезпечує 
стабільну роботу у складних умовах, а також 
прискорює конвергенцію RTX. 

ОПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА 
ANDROID
Дисплей GFX-750 працює під керуванням 
сучасної операційної системи Android™,  
гнучкість якої дозволяє побудувати 
роботу відповідно до технології, яка 
використовується у вашому господарстві.

ЗМІНЮЄМО ТЕ, ЯК ВЛАШТОВАНИЙ СВІТ

GFX-750
ДИСПЛЕЙНА СИСТЕМА

Ключові властивості

 ► Великий, кольоровий сенсорний дисплей 
з діагоналлю 25,6 см та великою 
роздільною здатністю

 ► Операційна ситема Android, яка дозволяє 
розробляти та використовувати власні 
додатки

 ► Міцний корпус для повсякденного 
використання у польових умовах

 ► Навігаційний контролер NAV-900
 ► Одна інтегрована камера та підтримка 

додаткових зовнішніх камер
 ► Швидке та легке переміщення між 

транспортними засобами




