
                                                         

  
Juhtimine ja täpsustatud tulemus 

Võta parim paralleelsusseade ja alusta 

raha säästmist Leica mojo3D-ga 
 

Leica mojo3D paralleelsusseade on nutikam 

täppisjuhtimissüsteem, mis on loodud teie aja 

ja raha säästmiseks, nii täna kui aastate 

pärast. Paljude tööstuslike juhtivate 

uuendustega on Leica mojo3D mitmekülgne 

paralleelsusseade  erinevate 

uuendusvõimalustega, mis lasevad kasutajal 

süsteemi kohandada vastavalt oma 

vajadustele. Igaühel on võimalik Leica 

mojo3D ga luua enda vajadustele parim 

paralleelsus- juhtimise süsteem. Välju 
kinnisest mõttelaadist, Leica mojo3D on oma 

jõuliste omadustega ainulaadne 

paralleelsusseade. 

Töötage kõikidel põldudel Leica suurepäraste 

juhtimismustritega. 

Lisaks neljale standardmustrile (  sihijooned -

AB Paralleel, A+ Suund, fikseeritud piirjoon ja 

spiraal )  on uusim Kohanduvad kurvid 

(Ultimate Curve) juhtimisvalik, mis võimaldab 

valida parima kohanduva sihijoone. 

Kohanduvad kurvid võimaldavad juhtimist  

mistahes kujuga töötatud ala järgi, muutes 

juhtimise rahulikumaks. Lisaks, Leica uus 

revolutsiooniline steer-to-the-line tehnoloogia 

tagab sirgemad ja ühtlasemad jooned kõigi 

mustrite kasutamisel. 

Vähendage kulusid täpsema pindala-

arvutamise ja pritsisektsiooni juhtimise 

funktsioonidega. 

Leica mojo3D uuendatud piiride salvestamise 

süsteem võimaldab teil kõige täpsemini pindala 

arvutada. See võimaldab teil täpselt  arvestada 

sisendkulusid ja sellega hoiate kokku raha ning 

vähendate raiskamist. Veelgi enam, Leica 

standartne pritsisektsiooni juhtimise 

funktsioon võimaldab haakeseadme sektsioone 

täpsemini kasutada ja annab täpse ülevaate 

tehtud tööst. 

Säästke rohkem aega Virtual Wrench 

tugisüsteemiga. 

Kui vajate abi või vastust küsimusele, kuid teil 

ei ole aega oodata service't, soetage süsteem, 

mis võimaldab teil saada abi, teenindust või 

uusi funktsioone otse põllul lihtsalt nupule 

vajutusega. 

Ostke süsteem, mis kasvab koos teiega 

Lisaks eelmainitud funktsioonidele on Leica 

mojo3D ehitatud kasvama koos teie 

põllutöödega. Mitmete saadaval olevate 

uuendustega võite uuenduslikeima manuaalse 

navigatsioonisüsteemi mojo3D muuta 

täiuslikuks multifunktsionaalseks automaatse 

juhtimise (auto-steer) seadmeks. 

� Parandage täpsust ja suurendage 

tööaega koos uue Leica GeoPRO 

antenniga + GLONASS. 

� Electric Steer Kiti abil saate muuta 

Leica mojo3D automaatse juhtimise 

(auto-steer) süsteemiks, mis vähendab 

juhi töökoormust ja parandab täpsust. 

� Lisades Leica mojoRTK auto-steer 

konsooli, pääsete ligi RTK võrgustikele 

ja kõige täpsematele 

juhtimisvalikutele. 

� Lisage automatiseeritud 

multisektsioon juhtimine ning nii kulud 

kui ka keskkonnamõjud vähenevad.
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- Kohandatud kurvid     - Spiraal joon 

- AB Paralleel       - tööraja salvestamine ja kasutamine 

- A+ suunaga paralleel  - Fikseeritud piirjooned  

- tööraja eksport/import USB kaudu 

 

Kaardistamine 

-  Kaetud ala salvestamine    - Põllu piiride salvestamine     

-  Põllu pindala arvutamine   -Tehtud tööde salvestamine  

-  Tehtud tööde eksport/import vahel USB kaudu 

-  Töö laiuse muutmine, ilma ekraanil oleva töö kustutamiseta 

-  Tööetapi aruande eksport USB kaudu 

 

 
- Mitmeosalise agregaadi seadistus e. sektsioonjuhtimise 

- Masina 3D simulatsioon ekraanil 

- Nii roomikmasina, esihaakeriista, haakeriista kuju 

- Masina 3D simulatsioon ekraanil 

 

Virtual Wrench            
- Süsteemilt kaugabi küsimise võimalus 

- Tehnik näeb ekraani ja süsteemi olekut, et pakkuda probleemile 

lahend 

-  Over-the –air tarkvarauuendused 

 

 Seadistamine 

- Lihtsaks seadistamiseks on seadistamise nupp 

- Tarkvara uuendamine, varukoopia tegemine ja tagasikerimine 

USB abiga  

- Abistav diagnostikamenüü ekraanil 

- Võimalikud mõõteühikud: meeter, toll või US toll 

 

GNSS  

- Integreeritud L1 GPS vastuvõtja koos GL1DE-ga 

- Parandatud töökäigul püsimine GL1DE –ga 

- SBAS võimalus, kus on saadaval 

- GLONASS lisavarustus koos Leica GeoPRO antenniga 

 

Ekraan - Tõeline 3D graafika täiuslikuks kasutamiseks 

-  Lihtsalt jälgitav ikoonipõhine menüü 

- Automaatne või manuaalne päeva ja öö reziim 

- 3D vaade suund üleval või põhi (ilmakaar) üleval reziimidega ja 

tagantvaate või eesvaate võimalusega 

- Ekraanil olev valgusindikaator lihtsustab juhtimist 

- Kasutage süsteemi visuaalsel juhtimisel või täiustage kuni 

automaatse juhtimiseni 

 

SAADAOLEVAD TÄPSUSED JA SATELLIIDI PARANDID! 

 

 

Ekraani vaated - pole vahet, 
kas eelistate vaadet 
linnulennult või traktori 
tagant, Leica mojo3D 
võimaldab teil valida, mida 
tahate näha. 
 
 
Tagantvaade 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Eestvaade 
 

Suund üleval 
 

 
 

 
 
 
 
 

Põhi üleval

 

 

 

 

Juhtimine ja kohandatud kontroll 

Juhtimine 

 

 

3D sõiduki 
modelleerimine 

 

 

 

 

 

 


