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UNIPILOT® PRO 
ASSISTERAD STYRNING SOM DU ALDRIG SETT FÖRUT

KONFIGURATION UNIPILOT® PRO

UNIPILOT PRO KOMPONENTER

Elektrisk rattmotor Styrkontrollmodul

TILLVAL

RX520 Dual Frekvens mottagare för  
L1 / L2 SBAS, L-Band & PPP GNSS signaler

RXA-30 Antenn

Automatisk rampsektionskontroll  
(Inkluderar Sektions-Driver-Modul och kablar) Fotpedal

RAM är ett registrerat varumärke tillhörande RAM Mount.

VIDEO

RealView® Kamera 4 ports  
videoväljare modul

8 ports  
videoväljare modul

KONSOL

Matrix® Pro 570GS Matrix® Pro 840GS Aeros 9040
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INTUITIVT GRÄNSSNITT

U N I P I LOT ® P R O 
ASSISTERAD STYRNING   
GÖR MER, KOSTAR MINDRE

FOTPEDAL INKLUDERAD

Det finns mycket mer i UniPilot Pro  
än handsfree Styrning
UniPilot Pro levererar servostyrning i ett paket som låter dig få ut det mesta 
av ditt TeeJet styrsystem. Kompatibel med ett stort utbud av utrustning gör 
UniPilot Pro autostyrningstekniken tillgänglig för nästan varje förare. Och 
den fantastiska hålla linje-prestandan och en tyst och bekväm drift kommer 
att lämna dig avslappnad och leende.

Enkel att använda och enkel att installera
Assisterad Styrning har aldrig varit enklare –installera bara en kuggkrans 
under ratten och ett enkelt anti-rotationsfäste på rattstången . Till skillnad 
från andra mekaniska system finns det ingen anledning att ta bort ratten, 
det finns inte heller något friktionshjul som du kan klämma fingrarna i. Ett 
solitt växelsystem vrider tyst ratten. Och systemet känner av när du tar 
tag i ratten och frikopplar automatiskt. Detta innebär att du kan slutföra 
installationen och uppleva fördelarna med assisterad styrning snabbare.

STÖDJER UPP TILL 8 KAMERORELEKTRISK STYRUTRUSTNING UNIVERSELL MONTERINGSSATS

SNABBAST TILLGÄNGLIGA  
PENGARNA-TILLBAKA

AUTOMATISK  
SEKTIONSKONTROLL

REALVIEW SPÅRFÖLJNING 
ÖVER VIDEO

Läs mer om UniPilot Pro och  
Matrix spårföljning,  

besök www.teejet.com

Förbättrad portabilitet för året-runt bruk
UniPilot Pro kan enkelt flyttas mellan olika fordon. En extra  
monteringssats finns om du vill installera utrustningen i en andra 
maskin. Detta minskar överflyttningstiden till ett minimum.

UniPilot Pro anpassar sig till dina 
fältförhållanden och din position
UniPilot Pro använder den allra senaste tekniken för att 
kompensera för ojämn terräng och tuffa förhållanden. Tre olika 
sensorer mäter maskindynamik i 3 plan - Det innebär 9 plans 
mätningar hundratals gånger per sekund. 

Dessutom kan UniPilot Pro-systemet utrustas med en styrvinkelgivare 
för att ytterligare förbättra noggrannheten. 

UniPilot Pro är också redo att dra nytta av olika nivåer av GNSS 
noggrannhet. Högre nivåer av GNSS noggrannhet kommer alltid att 
förbättra styrningens noggrannhet, men stabil och pålitlig styrning 
erhålls med grundläggande SBAS (EGNOS) GNSS-mottagare. Från 
autonom till RTK, välj nivå på GNSS precision som behövs för  
ditt arbete. 

RealView® spårföljning över video ökar  
produktiviteten och noggrannheten
UniPilot Pro använder MATRIX® Pro systemet för GNSS vägledning. 
Matrix Pro är det enda styrsystem som tillåter RealView®  vägledning över 
video från upp till åtta kameror samtidigt med spårföljning.

Med Realview kan du övervaka vitala delar av redskapet medan 
UniPilot Pro hanterar styrningen. Och vid vändtegen underlättar  
live-video visningen för dig att slutföra vändtegen med lätthet.

UNIPILOT® PRO I KORTHET
•  Matrix Pro konsol finns i två storlekar:  

Matrix Pro 570GS (5,7 “skärm) och Matrix Pro 840GS (8,4” skärm)

• Upp till åtta kameror kan användas med Matrix-systemet 

• Sektionsautomatik för upp till 15 sektioner

• RXA-30 högkänslig antenn  
• RXA530 hög-precisions GNSS mottagare för 5-10 cm  
  spår-till-spår noggrannhet

BESTÄLL SÅ HÄR:

Artikelnummer Beskrivning

91-05020 UniPilot Pro System Kit för Aeros 9040; 
innefattar styrkontrollmodul , rattmotor, 
fästen, fotpedal och alla kablar. (Aeros 9040 
ingår ej)

91-05024* Extra Ratt-kit (för att flytta systemet till 
ytterligare fordon)

91-05025
UniPilot Pro System för Matrix Pro GS Kit; 
innefattar styrkontrollmodul , rattmotor, 
fästen, fotpedal och alla kablar (Matrix Pro 
GS ingår ej).

 *Not: Ytterligare komponenter kan 
behövas för att överföra systemet mellan 
fordon. Kontakta din TeeJet distributör 
för ytterligare information.


