
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Características Principais

 ► Desengata quando o volante é 
acionado manualmente pelo operador

 ► Quando não está em uso o sistema 
EZ-Steer pode ser travado facilmente 
longe do volante da máquina

 ► Fácil instalação e portátil, o que facilita 
a transferência entre veículos

 ► Facilita as operações agrícolas, 
portátil e disponível para mais de 
1200 modelos de máquinas—novas 
ou antigas

O direção assistida EZ-Steer® gira o volante 
para você combinando uma roda de fricção 
e um motor com a orientação de qualquer 
display da Trimble®.

Enquanto o sistema EZ-Steer mantém 
você na trilha, você pode se concentrar em 
muitas tarefas diferentes, como desempenho 
das máquinas e melhoria da qualidade do 
trabalho e rendimentos da lavoura. 

OPERAÇÕES APRIMORADAS
A orientação com mãos livres permite que 
você reduza a fadiga, aumente a segurança  
na sua fazenda e se concentre no trabalho  
a fazer. 

FACILIDADE DE 
TRANSFERÊNCIA
Com instalação em menos de 30 minutos, 
você pode rapidamente transferir o sistema 
EZ-Steer de um veículo para outro e  
seguir adiante. 

DESENGATE RÁPIDO
Também é fácil desengatar do volante o 
motor do EZ-Steer quando não estiver em 
uso, permitindo que você guie manualmente 
seu veículo a qualquer momento.

MAIOR PRODUTIVIDADE
O sistema EZ-Steer pode ajudar você a 
concluir as operações de campo de modo 
 mais rápido, preciso e eficiente em 
comparação com a direção apenas manual.

COMPATIBILIDADE COM 
VISORES
O sistema EZ-Steer é compatível com o 
monitor TMX-2050™, com o monitor FmX®, 
com o monitor CFX-750™ e com o sistema 
EZ-Guide® 250 da Trimble.
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PRECISÃO APRIMORADA EM TERRENOS DIFÍCEIS
Melhore a sua precisão em terrenos ondulados e acidentados. Os sensores 
com tecnologia T2® embutidos no módulo do EZ-Steer calculam o ângulo de 
rolagem do seu veículo para colocá-lo na trilha — ajudando a minimizar saltos e 
sobreposições em cada passagem. 

ACESSÓRIOS DE ORIENTAÇÃO
Adicionar qualquer um dos nossos acessórios de orientação para melhorar ainda 
mais suas operações agrícolas.

 ► Barra de luz externa para monitorar facilmente a distância fora da trilha  
da fileira.

 ► Pedal para obter uma forma eficaz de engatar e desengatar o sistema  
de direção.

SUPORTE A DIVERSOS TIPOS DE VEÍCULO
 ► Tratores

 ► Tratores articulados

 ► Spreaders

 ► Flutuadores

 ► Veículos de esteira

 ► Pulverizadores autopropulsionados

 ► Colheitadeiras

 ► Ceifadeiras

 ► Colhedoras de forragem

 ► Ceifadeiras debulhadoras

Posição corrigida 
por tecnologia de 
compensação de terreno

Antena

Ângulo de
rolagem

Posição sem  
compensação de terreno

Barra de Luz Externa

Pedal
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