matrix® 430

G U I D A N C E . s i m p e lt.
Den kompakte Matrix 430 er et brugervenligt, prisvenligt og grafisk guidance system,
som er ideel til førstegangsbrugere. Touchskærmen i farver muliggør en effektiv
navigering på marken samtidig med at mist og overlapninger minimeres.

Matrix 430 funktioner og fordele
• Alsidig GNSS guidance i en kompakt og flytbar enhed
• Høj kontrast, 4,3” grafisk touchskærm i farver, der nemt aflæses i skarpt sollys
• Konstant, numerisk visning af antal af afvigelser samt to ekstra brugervalgte
parametre: bearbejdet område, arbejdstid og fart

M at r i x 4 3 0 k o n s o l

• Højkvalitets intern GPS/GLONASS modtager med ClearPath teknologi, der
forstærker GNSS signalet i områder med dårlige modtagelse eller i regioner, hvor
SBAS differentiel korrektion ikke er tilgængelig
• Valgfri RXA-30 antenne giver forstærket modtagelse og støjreduktion i situationer,
hvor GNSS signalet er forringet eller delvist blokeret
• Minimal opsætning før brug
• Guidancefunktionerne inkluderer: lige AB, kurvet AB, cirkel og forrige passage
• Retur-til-punkt funktionen giver brugeren muligheden for nemt at genoptage
opgaver eller markere punkter
• Forager funktionen gør det nemt og præcist at opmåle arbejdsområdet

RXA - 3 0 a n t e n n e

• Redskabets ON/OFF status kan aktiveres manuelt på skærmen, eller
via et eksternt signal
• Alarm for bearbejdet areal. En alarm aktiveres når der køres ud fra eller ind
over et bearbejdet område
• Arealtæller måler og viser det bearbejdede område i løbet af jobbet
• Tidstageren opgør den brugte tid på det gældende job
• Mulighed for at udføre enkle rapporter over det bearbejdede område i formaterne
.KML eller .PDF som downloades via USB porten

Pat c h a n t e n n e
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mat r i x® 430

Bestilling
Varenummer

Beskrivelse

GD430-GLO-P-B

Kit, Matrix 430, GLONASS, Patch antenne, batteri kabel

GD430-GLO-P-C

Kit, Matrix 430, GLONASS, Patch antenne, COBO stik

GD430-GLO-P-L

Kit, Matrix 430, GLONASS, Patch antenne, cigartænderstik

GD430-GLO-R30-B

Kit, Matrix 430, GLONASS, RXA-30 Antenne, batteri kabel

GD430-GLO-R30-C

Kit, Matrix 430, GLONASS, RXA-30 antenne, COBO stik

GD430-GLO-R30-L

Kit, Matrix 430, GLONASS, RXA-30 Antenne, Cigartænderstik

M at r i x 4 3 0 s y s t e m k o mp o n e n t e r
GPS Patch Antenne
78-50190

Konsol, Matrix 430
CG430-GLO

Tilbehør
Varenummer

Beskrivelse

Metal monteringsplade
65-05179

CG430-GLO

Konsol, Matrix 430, GLONASS

45-05645

Kabel, Power, cigartænderstik

45-05867

Kabel, COBO stik

45-05775

Kabel, Power, Direkte til Batteri, 3 m

65-05241

Kit, RAM monteringssæt m/ sugekop

65-05179

Monteringsplade i metal (kræver 3 Velcro strips #60-10081)

78-50190

Antenne, GPS patch L1 med GLONASS

90-02720

Kit, RXA-30 antenne med 6 m kabel

90-02721

Kit, RXA-30 antenne med 9 m kabel

RXA-30
Antenne
90-02720/
90-02721

Præcision

+/- 30-45 cm

+/- 1 m

SBAS

+/- 15-25 cm
* Også kaldet Sub-Meter

+/- 1 m

POWER CABLE
45-05775
DC: XXXX

Selvstyrende

Cable, Power,
Direct to Battery
45-05775
Power Cable
45-05645
DC:xx/xx

Spor-til-spor præcision

kabel, Power
Cable, Power,
Lighter Adapter
cigartænderstik
45-05645
45-05645

Cable, Power,
kabel, COBO
power,
Adapter
45-05867
coBo adapter
45-05867

kabel, power
direkte til batteri
45-05775

Power Cable
45-05867
DC:xx/xx

Korrektionstype

Gentagelsesnøjagtighed
år-til-år

Kit, RAM montering m/
sugekob
65-05241

CAUTION CONN. TO
+12V ONLY

Connect to
+12v Only

Connect +12v at 15/30
Connect GND to 31

Guidencefunktioner

System opsætning skærm
Lige

98-01495-DA-R0
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