■

12.1” Capacitief helder widescreen

■

30 GB interne opslag

■

IP65 (spatwater dicht)

■

RAM mount

■

CRx software platform

■

CE gecertificeerd

■

Isobus VT & Task Controller compatibel
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CR12™ is de nieuwste ontwikkeling en toevoeging aan de CRx familie, naast de al eerder geïntroduceerde CR7™. Het
besturingssysteem beschikt over een aantal nieuwe functies als data management, gemakkelijke job setup en operations
planning software.
Het systeem is opgebouwd met een simpel widget concept en maakt het daarmee mogelijk om functies gemakkelijk te
benaderen. Daardoor is de field computer voor iedere gebruiker en bewerking naar wens in te stellen. Hierbij blijft het
instellingen menu en het Isobus scherm altijd toegankelijk. Net als de CR7™ is de CR12™ compatible met het Slingshot®
platform wat bestandsoverdracht, beheer en hulp op afstand mogelijk maakt. Ook werkt de software naadloos met de
RS1 en SC1 besturing evenals boomhoogte regeling, afgifte regeling en meer.
Uniek aan de CR12™ is dat deze beschikt over de operations planning software. Dit maakt het mogelijk om vooraf een
perceel en contour in te delen. Zo kunnen de kopakker bewerkingen, A-B lijnen en spuitpaden vooraf worden
aangemaakt en zo het perceel optimaal worden ingedeeld. Door de automatische hoekpunten detectie kunnen de
percelen preciezer worden ingemeten en kan de oppervlakte optimaal benut worden.

■

■

■

■

Kaart gebaseerd hoofdscherm met kaart gebaseerde
navigatie.
Overzichtelijke instellingen pagina welke te allen tijde
gemakkelijk te bereiken is.
Guidance scherm met aanpasbare layout in te richten voor
elke gebruiker en elke bewerking.
ISOBUS Universal Terminal scherm met geïntegreerde Task
Controller.

■

Operation Planning

■

Grower-Farm-Field structuur

■

Tot maximaal 5 product afgifte regelingen

■

Slingshot bestandsuitwisseling en Remote Support

■

Slingshot Over the Air Software Updates

■

Backup/Herstellen van het hele systeem

■

■

Guidance door middel van: Rechte A-B, A+, Pivot, Contour,
Last Pass
ISOBUS Universal Terminal en Task Controller.
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