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KAMPAGNEDETALJER
 ▪ Få op til kr. 10.500,- for dit eksisterende guidence system, når du bytter til et nyt Raven autostyringssystem, der 

inkluderer en CR7 terminal, en 600S GPS modtager og et SC1 hydraulik autostyringskit.
 ▪ Kampagnen slutter 31. januar 2020
 ▪ Ring 86948700 og hør om hvilke guidence systemer, der er inkluderet og øvrige kampagne betingelser.

BYT TIL NYT OG FÅ 
AUTOSTYRING MED 
RAVEN CR7™  
TERMINAL,  
600S™ GPS  
MODTAGER OG  
SC1™ HYDRAULISK STYRING 

RYK OP PÅ NÆSTE NIVEAU 
INDENFOR PRÆCISIONS LANDBRUG

FÅ OP TIL KR. 10.500,- FOR DIN GAMLE 
GUIDENCE COMPUTER NÅR DU 

OPGRADERER TIL RAVEN AUTOSTYRING
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600S™ MODTAGER
 ▪ Fuld skalerbar GNS smart antenne 

der standard er med Glonass og 
autonom dualfrekvens GL1DE

 ▪ Højt ydende dual-frekvens 
modtager  (±15 cm)

 ▪ Under en meter spor-til-spor 
nøjagtighed

 ▪ Fuld skalerbarhed for forbedret 
nøjagtighed

 ▪ Autonome Dual-Frekvens GL1DE, 
SBAS, GS og RTK

 ▪ Enkel og hurtig opsætning
 ▪ Problemfri integration

500S™ MODTAGER
 ▪ Enkel frekvens modtager (±25 cm)
 ▪ GLONASS/GALLILEO standard
 ▪ Kan opgraderes til Satellit GS  (±5 

cm)
 ▪ E-DIF teknologi (GPS-udjævnings 

filter) forbedrer nøjagtighed, især i 
områder uden EGNOS dækning

DET NÆSTE NIVEAU I 
PRÆCISIONS LANDBRUG

CR7™ TERMINAL
 ▪ Forenklet, widget layout med 

personlig tilpasning
 ▪ Kort baseret navigation, 

automatisk mark grænser og 
interaktivt mark-/Jobliste og 
kortvisning holder dig automatisk 
organiseret

 ▪ Slingshot®-ready til fil overførsel, 
fjern support og online software 
opdateringer

 ▪ ISO UT terminal standard. Task 
Controller via tilkøb af unlock

 ▪ Lige A-B linje, A plus fremad, 
cirkel, kurve og sidste træk 
guidance

SC1™ HYDRAULISK 
STYRING
 ▪ Temperatur kompenseret
 ▪ Forbedret styre ydeevne med 

utrolig god nøjagtighed fra 72 m/t 
op til 46 km/t

 ▪ Maskinspecifikt sæt med 
automatisk kalibrering for hurtig 
opsætning

 ▪ Fortsat styring ved bakning
 ▪ Hydraulisk styring giver den 

bedste brugeroplevelse og 
autostyringsydeevne

 ▪ Mindre rod og støj i kabinen
 ▪ Ingen mekaniske dele der slides
 ▪ Passer på de fleste traktorer med 

hydraulisk styring
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