GOtrack
System zdalnego sterowania ciągnika, przeznaczony
do kierowania funkcjami jezdnymi ciągnika.
Dzięki urządzeniu użytkownik ma możliwość kierowania
ciągnikiem spoza siedziska traktorzysty.
Najbardziej popularna wersja tego rozwiązania.
System reguluję pozycję cięgieł sprzęgła i hamulca
wg opracowanego algorytmu, obraca kołem kierownicy
wg wskazań użytkownika, odpala i gasi silnik,
awaryjnie zatrzymuje ciągnik.
Sterowanie odbywa się za pomocą przewodowego
lub bezprzewodowegopanela sterującego.
Najbardziej rozbudowana z dostępnych wersji posiada
możliwość zdalnej regulacji obrotów silnika
oraz zdalną zmianę biegów wstecz | luz | do przodu.

system

ZDALNEGO
STEROWANIA

ciągnikiem

KORZYŚCI Z UŻYTKOWANIA

FUNKCJONALNOŚĆ

 zwiększ wydajność pracowników, nie ma potrzeby zatrudniania
kolejnego pracownika do kierowania ciągnikiem
z platformą sadowniczą

 sterowanie funkcjami jezdnymi ciągnika

 ta sama funkcjonalność zestawu GOtrack z zaczepną
platformą sadowniczą za około 10% ceny platformy samojezdnej
 brak konieczności schodzenia z platformy
- zestaw posiada niezbędne atesty

 start | stop - uruchomienie | gaszenie silnika
 jazda do przodu na wybranym biegu
 zatrzymanie ciągnika
 skręcanie lewo | prawo
 sterowanie bezprzewodowe
 regulacja obrotów silnika

 intuicyjna obsługa - minimalna ilość przycisków

 tempomat

 krótki czas oczekiwania oraz montaż u klienta
 system nie ingeruje w układ hydrauliczny i pneumatyczny ciągnika

 zmiana biegów wstecz | luz | do przodu

 pasuje do każdego modelu ciągnika

Urządzenie znajduje wiele zastosowań w gospodarstwach sadowniczych,
jednak zdecydowanie najczęściej wykorzystywane jest
z ciągnikami współpracującymi z doczepianymi
platformami sadowniczymi.

Zabiegi prowadzone z wykorzystaniem takich zestawów to np.:
Cięcie drzew
Montaż siatek
przeciwgradowych
Zbiór owoców
Montaż rusztowań i tyczek pod szpalery
Montaż siatek przeciwgradowych
Inne prace pielęgnacyjne w sadach na wysokości
ELEMENTY ZESTAWU
Zestaw podstawowy
napęd sprzęgła
napęd hamulca
napęd kierownicy
jednostka centralna sterująca
panel sterowniczy przewodowy
dodatkowe przyciski bezpieczeństwa
okablowanie

Akcesoria opcjonalne
system

bezprzewodowy panel sterowniczy
napęd cięgła gazu
moduł regulacji skrzyni biegów
automatyczny rozrusznik
czujnik optyczny

1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
4 szt.
komplet
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
1 szt.
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