
Susikurkite dirbamų laukų duomenų 
bazę
Susikurkite savo laukų duomenų bazę: išmatuokite 
laukų ribas, apskaičiuokite plotą ir pažymėkite kliūtis.

Laikykitės nustatytų gairių 
Išsirinkite Jums tinkamas gaires ir sekite jomis 
dirbdami.

Kurkite ir redaguokite padargus
Sukurkite atskirą tipą kiekvienam savo padargui, kur 
galima, gausite informaciją apie persidengimus, taip 
sumažindami išlaidas ir tausodami gamtą.

Išsisaugokite visus darbus
G7 Farmnavigator išsaugo tokius duomenis kaip: 
ūkininką, darbą, lauką, apdirbtą plotą, išdirbtą laiką, 
naudotus padargus ar pesticidus ir tt.

Jūsų tikslaus ūkininkavimo vedlys
Lygiagretus vairavimas – Automatinis sekcijų valdymas – Automatinis vairavimas – Automobilinė navigacija

Keiskite galulaukes
Pradėdami naują darbą, patogiai susikurkite 
galulaukes, taip išvengsite persidengimų.

Leiskite automatiniam vairavimui 
dirbti už Jus*
G7 Plus Farmnavigator gali būti naudojamas kartu 
su Farmnavigator automatiniu vairavimu, taip 
padidindamas tikslumą ir sumažindamas operatoriaus 
nuovargį.

Naudokitės automobiline navigacija*
Dėka automobilinės navigacijos ir visos Europos 
žemėlapių, G7 Plus Farmnavigator Jums pasitarnaus 
ne tik ūkyje!

G7 FARMNAVIGATOR SERIJA
Sprendimas kiekvienam

* galima tik su G7 Plus 

Made in Italy by AvMap: 30 years in Moving Map and Navigation Technology.
www.farmnavigators.com - farm@avmap.it



FARMNAVIGATOR family
Palyginimo lentelė G7 Ezy Farmnavigator G7 Plus Farmnavigator

7 colių ekranas ü ü
Laukų duomenų bazė ü ü
Palydovinė navigacija ü ü
Darbų duomenų bazė ü ü

Sekcijų valdymas ü ü
Automatinio vairavimo galimybė û ü

WiFi atnaujinimai û ü
Automobilinė navigacija û ü

Bluetooth galimybė û ü
Nuotolinio valdymo pultas Papildomas priedas ü

Jungtys 3 3

Maitinimo kabelis Komplekte 12V pridegėjo lizdas Komplekte 12v pridegėjo lizdas, laidas su 
antgaliais ir Cobo jungtis

Techninės charakteristikos                          

Lengvai prijungiamas
Sujungimas užtruks vos kelias minutes:

Išmanusis GPS / GNSS imtuvas
Didelis tikslumas ir greitas startas

Priedai

• GPS, GLONASS, Galileo
• SBAS (WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN, SDCM)
• 72 Kanalai
• Atsinaujinimo dažnis iki 10 Hz
• Maitinimo įtampa: 10 – 35 Vdc (maitinama per DB9 jungtį)
• Prievadas RS-232 – DB9 jungtis

Farmnavigator automatinio vairavimo 
sistema*
Pagerinkite vairavimo tikslumą ir sumažinkite 
operatoriaus nuovargį prijungę automatinį vairavimą.

Vaizdo kamera
Sujunkite G7 Farmnavigator su vaizdo kamera, kad galėtumėte 
matyti galinį vaizdą arba prastai matomas padargo vietas.

Automatinis sekcijų valdymas
Sujunkite G7 Farmnavigator su sekcijų valdymu, 
taip sumažinsite išlaidas ir tausosite gamtą. Dėl 
suderinamų valdiklių sarašo apsilankykite puslapyje 
www.farmnavigator.com

Papildomos funkcijos

• Išmatavimai: 188 x 146 x 33 mm
• Svoris: 640 g
• Ekrano dydis: 7”
• Ekrano raiška: 1024x600 px
• Ekrano ryškumas: 1000 cd/m2
• Liečiamojo ekrano tipas: Talpiojo paviršiaus (capacitive touchscreen)
• Vidinis GPS imtuvas: WAAS / EGNOS / MSAS GPS
• Atminties tipas: Micro SD
• WiFi sujungimo galimybė*
• Bluetooth sujungimo galimybė*
• IP56 apsauga nuo vandens ir dulkių, tinkama naudoti traktoriuose be kabinos.

• Maitinimo įtampa: 10-35 Vdc
• Darbinė temperatūra: -10°C / +60°C
• Laikymo temperatūra: -30°C / +80°C
• Signalo perdavimo dažnis: 2400 - 2483 MHz
• Didžiausia perdavimo galia: 1 mW or 100 mW*
• Didžiausias energijos suvartojimas: 1,5 A @ 12 V
• Maitinimo kabelis su 3-jais antgaliais: 12v pridegėjo lizdas, laidas 
su antgaliais* arba Cobo jungtis*
• Greito pajungimo prisiurbiamas laikiklis su 3-mis jungtimis: 
2xDB9 su 12V DC maitinimu, 1x DB9

Made in Italy by AvMap: 30 years in Moving Map and Navigation Technology.
www.farmnavigators.com - farm@avmap.it
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* galima tik su G7 Plus 

1. Įstatykite Farmnavigator į laikiklį.
2. Prijunkite maitinimo kabelį.
3. Prijunkite išorinę anteną į DB9 jungtį.


