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A robustez e qualidade Trimble aliada à flexibilidade do sistema Android™, onde múltiplas soluções se encontram para fazer
um uso inteligente das ferramentas de produtividade.

SAIBA COMO O TMX-2050 DA TRIMBLE PODE
MAXIMIZAR A PRODUTIVIDADE DA SUA OPERAÇÃO:

Elimine o Pen Drive do campo! Troca de dados sem fio entre campo e escritório através do app TeamViewer
XX
XX

Acesse remotamente, diminuindo a distância entre você
e o campo
Obtenha as informações de forma rápida, melhorando a
tomada de decisão

XX
XX

Envie, copie e exclua projetos de linhas e prescrições de
taxa variável
Minimize riscos de arquivos incorretos, corrompidos ou
desatualizados

Você só precisa de um celular Android com 3G habilitado e/ou um Pen Drive Wi-Fi
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A tecnologia x-Fill® Premium auxilia nos períodos onde há sombra ou perda do sinal RTK, mantendo a qualidade e
repetibilidade na operação
XX

Com x-Fill Premium, você passa do sinal RTK para o
RTX sem riscos de deslocamento de linhas mesmo em
bases que não estão georeferenciadas com a mesma
referência (Datum)

XX
XX

Elimina a necessidade de uso de repetidoras
Aumente suas horas trabalhadas por dia

Interface amigável com alta capacidade de processamento e armazenamento
XX
XX

Maior facilidade de uso para o operador em ambiente
já conhecido
Faça download de aplicativos através da Loja de
Ag App Central Trimble

XX
XX

Desenvolva seus próprios aplicativos e utilize-os no
monitor Trimble® TMX-2050™
Aumente a velocidade das operações realizadas na tela

TeamViewer. Sua conexão direta entre o escritório e o campo
XX
XX

Atenda remotamente problemas do campo, através do
aplicativo TeamViewer
Ganhe agilidade na resolução de ocorrências
compartilhando a tela do TMX-2050 com o escritório

XX
XX

Diminua o tempo de máquina parada
Economize viagens ao campo resolvendo problemas
direto do escritório

Faça o download gratuito do aplicativo Team Viewer na Loja de Ag App Central
Trimble, através de seu monitor TMX-2050

Trimble NextSwath™. Calcula e executa automaticamente o trajeto do trator e do implemento durante a manobra de fim
de linha
XX
XX

Mantenha uniformidade na área de plantio evitando
falhas no início da linha
Diminua a fadiga do operador

XX
XX

Elimine a margem de erro da manobra de fim de linha
Aumente seu rendimento operacional e produtividade
em campo

Sobre nós
Com mais de 30 anos de experiência global, a Trimble apresenta soluções de Agricultura de Precisão que abrangem
todos os ciclos, culturas, terrenos e tamanhos de fazenda. Do preparo do solo à colheita, as soluções Trimble
revolucionam a prática da atividade agrícola tradicional ao maximizar eficiência e produtividade, reduzindo custos
operacionais e gastos com insumos em diferentes culturas e equipamentos, independente do fabricante.

Mais informações em: www.trimble.com.br/Agriculture/Monitor-TMX-2050
Curta a página da Trimble Agricultura no Facebook: www.facebook.com/TrimbleAgricultura

As soluções da Trimble Agricultura permitem maximizar a eficiência e reduzir os insumos químicos e fertilizantes enquanto
protege os recursos naturais e o ambiente. As soluções agrícolas de precisão da Trimble abrangem todas as culturas, terrenos
e tamanhos de fazendas, e nossa estratégia independentes de marca permite que você use os produtos Trimble na maioria dos
veículos da sua frota, independente do fabricante. Para permitir uma melhor tomada de decisão, a Trimble oferece a solução
Connected Farm, que permite coletar, compartilhar e gerenciar informações da sua fazenda em tempo real. Para otimizar o uso
da água, a Trimble fornece soluções de água para drenagem e sistematização do solo. O conjunto de produtos da Trimble inclui
orientação e direção de veículo e implemento, assim como um portfólio de opções de correção que são as mais versáteis do
tipo no setor. Soluções adicionais incluem veículos aéreos não tripulados (VANTs) para imagem e mapeamento aéreo, agroserviços, controle de aplicações para sementes, líquido e produtos granulares, solução de colheita e software de gerenciamento
de fazenda.
Para obter mais informações, visite www.trimble.com.br/agriculture ou contate seu revendedor local.
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