
 

Põllu ja tänavanavigatsioon 
 

 
 

Võta NUTIKAIM  ja LIHTSAIM paralleelsusseade!  
Alusta kokkuhoidmist  Leica mojoMINI`ga

 

    

Täpisjuhtimisega alustamine ei ole eales olnud 

lihtsam. See on parim võimalus alustada raha 

kokkuhoidmist põldu harides, muuta põllul 

liikumine täpseks, vältides ülekatet ja 

vahelejätmisi kõigi põllutöö masinatega. Selleks on 

loodud Leica mojoMINI, mille uudne jooneljuhtimise 

tehnoloogia, aitab juhil hoida iga hetk sirget ja 

paralleelset joont. 

SÄÄSTA VEELGI ROHKEM! 

Vähendage raiskamist ja ebavajalikke 

kulusid - uudse piiride salvestamise võimalusega 

(Boundary Recording ) . Arvutades kiirelt ja lihtsalt 

põllu pindala,  saate teada täpse tööde mahu ja 

materjalide vajaduse . 

Vähendage ülekülvi ja raiskamist - uudse katvuse 

kaardistamise süsteemiga (Coverage Mapping) .  

Süsteem aitab juhil põlluotstes täpsemalt 

agregaati sisse-välja lülitada  või ülekatteid vältida. 

Lisaks saab kaetud ala ekraanilt visuaalselt  

jälgida, mis aitab läbida kogu põllu ribasid vahele 

jätmata.  

Viimaseks, säästke aega - uudse  põllu jätkamise 

funktsiooniga ( Continue Field ) . Kui peatate 

töötamise põllul ilmaolude või tankimise tõttu, 

võite rahulikult olla, et teie töö on salvestatud. 

Saate jätkata pooleli jäänud tööd ning vaadata 

tööde kulgu.  

 

Paralleelsus-
seade + tänava-
navigatsioon 
 

Kasutamiseks põllul või liikluses 
Ärge rahulduge tavalise navigatsiooniseadmega, mis seisab 

väljaspool põllul olemist. Selle asemel ostke lahendus, mis leiab 

kasutamist nii põllul, kui ka liikluses tänavanavigaatorina. 

Leica mojoMINI sisaldab kõrgekvaliteetset tänavanavigatsiooni- 

tarkvara koos 3D-graafikaga. Süsteemi häälkäsud ja reastumisabi 

tehnoloogia hoiavad teid õigel teel. Samal ajal aitavad täpne 

teekonna seadistamine ja suunamine jõuda teil kõikjale kiiresti ja 

mugavalt.   

MAAMEHEL EI OLE LINNAS LIIKLEMINE 
OLNUD KUNAGI LIHTSAM KUI, OMAD Leica 
mojoMINI. 
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GeoSpective nutikas antennnutikas antennnutikas antennnutikas antenn 

Leica mojoMINI komplektis on kaasas GLIDE 
tehnoloogial põhinev nutikas antenn Leica 
GeoSpectiva. See tagab täpse sujuva pass-to -
pass signaali, mis ei vaja välist parandamist 
või kulukat registreerimist. 

Leica GeoSpective töötab mojoMINIga ladusalt, 
andes mojoMINI komplektile lisaväärtuse. 

Nutikas antenn integreeritud Bluetooth 
tehnoloogiaga võimaldab lihtsa ühenduse nii 
mojoMINI kompuutri kui teiste 
kaasaskantavate PDA seadmetega. Veel enam, 
lisavarustuses oleva laienduskaabliga saate 
GeoSpective antenni kasutada ka teiste 
seadmetega GPS ühenduse jagamiseks, muu 
hulgas ka normikontrollerite ja 
toodangumonitoridega. 

 
 
 
Saage oma raha eest rohkem, 
soetades Leica mojoMINI komplekt 
koos Leica GeoSpective 
nutiantenniga. 
 
 

 
 
Leica mojoMINI 
 

■ 4,3 tolline värviline, 
puutetundlik ekraan 
■ Sisseehitatud kõlar 
■ 12-24 vottl 
■ Sisseehitatud laetav 
aku, võimaldab kuni 2 tundi 
kaasaskantavat kasutust 

■ Sisseehitatud GPS 
vastuvõtja tänavanavigat-
siooni jaoks 

■ Sisseehitatud kalkulaator 

Leica GeoSpective 
 
■ 12-24 volti 
■ 14 kanali L1 GPS 
■ SBAS (WAASi, 
EGNOS,  jms jaoks) 
■ GLIDE parandatud 
pass-to -pass täpsuse jaoks 

■ Pass-to-pass täpsus 
15-20 cm (mõõdetud 15 
minutilise ajaintervalliga) 
■ 5 meetrine toitekaabel 

■ Magnetiline- või teip-
kinnitus 

 
 

 
Tänavajuhtimine 
 
■ Manöövrite juhtimine (Tum-by-
tum)  
■ Hääljuhised (Text-to-speech) 
(mitte kõigis keeltes) 
■ Aadressiotsing linna, tänava või 
postiindeksi järgi 
■ 3D, 2D suund üleval või 2D 
põhi (iImakaar) üleval vaaterežiimid 
 
    PõIIul juhtimine 
 
■ UUSI Piiri salvestamine 
■ UUSI Katvuse kaardistamine 
■ UUS! Põllu jätkamine 
■ Automaatne ühendus Bluetooth 
Leica GeoSpective vastuvõtjaga 
■ Erinevad juhtimisvalikud 

AB paralleeljuhtimine                                           
A+ põlluotsa juhtimine  
Fikseeritud piirjoonte juhtimine  
Spiraalne juhtimine 

■ 3D perspektiivis juhtimise vaade 

■ Valgustustabloo 

■ Päeva ja öö režiimid 
■ Kuvab vastuvõtja positsionee- 
rimise kvaliteeti 
■ Rajavahede sisestamine 
meetrites, jalgades ja tollides 
■ Kiiruse kuvamine mph või km/h

 

 

 
 
 
 
 
 
Väike välimuselt, suur omadustelt 
 
Leica mojoMINI on kompaktne ja kiiresti 
paigaldatav traktorisse või autosse, kuid 
sellesse on paigutatud palju funktsioone, 
mis teevad Leica mojoMINI`st turul kõige 
mitmekesisema ja lihtsama 
paralleelsussüsteemi. 

 
 
Omadused ja spetsiifika 

 

 

 

nutikas antenn 

 

Joonised, kirjeldused Ja tehnilised andmed ei ole siduvad. Kõik õigused kaitstud. 
 


