
JESTEŚ MISTRZEM PRECYZJI?

Doskonałe 
oferty  
na wyposażenie 
rolnictwa 
precyzyjnego

2,5 CM DOKŁADNOŚCI

DZIĘKI NASZYM ZAAWANSOWANYM I ŁATWYM W OBSŁUDZE 
NARZĘDZIOM ZYSKUJESZ POWTARZALNĄ I ZWIĘKSZAJĄCĄ 

PRODUKTYWNOŚĆ PRECYZJĘ, ROK PO ROKU.



PLM:  
WYBIERZ ROZWIĄZANIE NAJLEPSZE DLA CIEBIE

 WYŚWIETLACZE XCN-750™ I XCN-1050™ są sercem Twojego systemu PLM. Połącz je ze 
sterownikiem prowadzenia i jednym z naszych układów kierowania, aby stworzyć idealne rozwiązanie 
zwiększające efektywność wszystkich prac w gospodarstwie. 

 XCN-1050™ TO POŁĄCZENIE NAJNOWSZEJ TECHNOLOGII ŁĄCZNOŚCI, UŻYWALNOŚCI 
I KOMPATYBILNOŚCI
Wyświetlacz jest kompatybilny z ciągnikami wszystkich marek oraz narzędziami wszystkich producentów (ISOBUS) 
i wyposażony w wiele opcji komunikacji, od WiFi po Bluetooth, co zapewnia szybki i łatwy transfer danych między 
pojazdami a biurem. Wytrzymały wyświetlacz 25,6 cm oparty na systemie Android do szybkiej i płynnej nawigacji.

 XCN-750™ OFERUJE WIELE FUNKCJI ZA PRZYSTĘPNĄ CENĘ
Łatwy w obsłudze wyświetlacz XCN-750 z ekranem o przekątnej 17,8 cm idealnie nadaje się dla rolników 
pragnących wdrożyć rozwiązania GPS do swojej działalności. W razie potrzeby można rozszerzyć jego 
funkcjonalność o dodatkowe funkcje w celu poprawy produktywności. 

       

  Tylko kierowanie ze 
wspomaganiem
  Obsługa Egnos, 
ViewPoint RTX (30 cm)
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DOSTĘPNY Z

XCN-1050TM XCN-750TM

����Ez - Pilot Pro 
Duża dokładność kierowania za przystępną cenę 
�Gospodarstwa mieszane lub rolne 
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, siew. 

����Ez - Pilot 
Układ kierowania bez użycia rąk 
Gospodarstwa mieszane lub rolne 
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, siew.

����EZ - Steer 
Podstawowy układ kierowania 
Uprawy mieszane, hodowla 
Opryskiwanie, rozrzucanie, bronowanie łąk

ê Autopilot 
Najwyższa wydajność układu zautomatyzowanego kierowania 
Gospodarstwa rolne, gospodarstwa organiczne, TCS, szczególne 
zastosowania wymagające dużej precyzji 
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, siew, 
podorywka, mechaniczne, zwalczanie chwastów, przygotowanie 
pod siew, przygotowanie pod siew i sadzenie, 
Warzywnictwo, sadzenie roślin pnących, kierowanie narzędziem

ê�Napęd silnikowy Autopilot 
Wszechstronność urządzenia elektrycznego w połączeniu  
z osiągami urządzenia hydraulicznego 
Gospodarstwa rolne 
Opryskiwanie, rozrzucanie, uprawa, koszenie, zbiór, siew.

�Ez - Pilot Pro         ����Ez - Pilot         ����EZ - Steer

  Zautomatyzowane 
kierowanie

  Kierowanie ze  
wspomaganiem

 Aż do PLM RTK+  
(1,5 cm)  

NAV-900

Łatwe rolnictwo 
precyzyjne

Wybór zwycięzcy Zintegrowana 
wydajność  

Stosuj inteligentne 
gospodarowanie na roliOF
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Szczegóły ofert na wybrane produkty Rolnictwa Precyzyjnego dostępne są u autoryzowanego Dealera New Holland.

CZAS OSZCZĘDZANIA PIENIĘDZY

XCN-750
 Aplikacja Precision-IQ oparta na systemie 
operacyjnym Android
  Możliwość rozszerzenia do automatycznego 
kierowania i sterowania dawkowaniem

IntelliView IV + EZ-Pilot PRO
  Wyświetlacz 25 cm kompatybilny z magistralą 

ISOBUS
  Silnik elektryczny do kierowania bez użycia rąk 
   Kierowanie pojazdami podczas cofania przy 

nawrotach na końcu rzędu (maks. 15 s)

XCN-1050 z Autopilot  MotorDrive
  Sprawdzony, nowoczesny wyświetlacz 

z ekranem dotykowym 25,6 cm
  Oszczędzaj czas dzięki uproszczonemu 

montażowi bez ingerencji w układ 
hydrauliczny

  Nieograniczony czas kierowania podczas 
cofania

Pakiet uzupełniający IntelliSteer™
  Zintegrowany, hydrauliczny układ 

automatycznego prowadzenia
  Rozwiązanie zaprojektowane z myślą 

o ciągnikach lub kombajnach New Holland
  Zapewnia najwyższy poziom dokładności 

kierowania na każdym polu



 PLM RTK+

Natychmiastowy

1.5 cm

2.5 cm

Tak

Dobra

Czas konwergencji

Między przejściami 

Powtarzalność z roku na rok 

Bezpośrednie wsparcie dostawcy usługi

Wydajność pod drzewami

Rzut oka na PLM RTK+

Dołącz do nas!

osadkowski.pl

PLM RTK+ 

FACHOWA WIEDZA

PLM RTK+: CZYŻ NIE LICZY SIĘ KAŻDY CENTYMETR?
Dzięki PLM RTK+ masz dostęp do szybkiej konwergencji,  
dużego pokrycia i niezawodnych osiągów powiązanych  
z wiodącą w Europie siecią sygnałów korekcyjnych.  
Wybierasz także niesamowitą precyzję zapewniającą  
dokładność 1,5 cm między przejściami i 2,5 cm  
rok-po-rok w każdym punkcie pola. 

Zastosowania
• Uprawy rzędowe
• Ścieżki   
• Sadzarki
• Wyrównywanie pól  
• Pomiar powierzchni  
• Melioracja

Wspieramy Cię podczas podejmowania decyzji
Nasi specjaliści rolnictwa precyzyjnego (w wybranych oddziałach dealerskich)  
zostali przeszkoleni z zakresu najnowszej technologii, aby zapewnić fachowe porady 
i dedykowane wsparcie posprzedażne oraz pomóc Ci w podjęciu dobrej decyzji.

+48 600 329 270
nawigacje@osadkowski.pl 




