T3RRA Survey™

Geavanceerd terreinontwerp
en analysepakket voor
professionele boeren

t3rra.com

T3RRA Design
“Professioneel desktopsoftware voor terreinmodellering, gebouwd voor professionele krachtgebruikers.”
U kunt met T3RRA Design alle soorten grondwerken realiseren. Het is vanaf de grond opgebouwd om de leercurve te
reduceren zonder concessies te doen aan de kracht van de software. Het maakt gebruik van de kracht van al onze
andere softwarepakketten - en voegt er zelfs nog meer aan toe!

Voordelen








Geavanceerde grondoptimalisaties betekent
minder verplaatste grond
en grote ﬁnanciele besparingen.
Eenvoudige maar geavanceerde ontwerpopties
betekent dat u het gewenste ontwerp kunt
maken, zonder dat daar een
ingenieursdiploma voor vereist is.
U kunt uw eigen ontwerpen uitvoeren
wat betekent dat u nooit dure externe partijen
hoeft te betalen om het voor u wilt doen.
We importeren en exporteren veel verschillende bestandstypes - u bent niet gebonden aan
bedrijfseigen bestandformaten.
Tijdsbesparing voor uw managers, bedieners
en machines.







Het verplaatsen van grond is duur - dus verplaats
niet meer dan dat absoluut nodig is!
Betaling aan T3RRA Design gebeurt vooraf,
dus geen vervelende prijzen per hectare.
Het verplaatsen van minder grond is niet alleen een
kostenbesparing, het is ook beter voor uw gewassen.
Betere waterverdeling betekent betere gewasgroei
en hogere opbrengsten.
U kunt met veel verschillende ontwerpen
experimenteren nog voordat u de tractor opstart.

Kenmerken
Een groot aantal import- en exportformaten.
Exclusieve geanimeerde neerslagsimulaties voor eenvoudige vergelijkingen van de vooraf- en
na aﬂoop-ontwerpen.
Werk gelijktijdig aan meerdere velden om het hele boerderijontwerp uit te voeren.
Ontwerp eenvoudig terrassen, dijken, en afvoerkanalen
en exporteer geleidingslijnen voor machines.
Bekijk uw ontwerpen in Google Earth.
De automatische back-up beschermt tegen onverwachte
technische problemen.
3D-weergave zorgt voor ongekende visuele analyse.
Ongeëvenaard ontwerpmogelijkheden voor het hele veld.
Geavanceerde middelen voor terreineanalyse.
En veel, veel meer.

"T3RRA Design maakt mijn leven gemakkelijk door mij de ontwerpfuncties te geven
die mijn klanten/boeren willen hebben. Ik maak veel gebruik van geavanceerde
landmeetkundige en engineering CAD-software, maar niemand helpt me meer dan
T3RRA Design waardoor ik productiever kan zijn op het gebied van boerderijontwerp."
Jay Carroll, Precision Cropping Technologies

3RD

P
A
R
T
Y

Wij werken met elk systeem dat bereid
is om hun gegevensformaten te delen.

About T3RRA
Wij zijn een innovatief, ﬂexibel bedrijf, met diepe wortels in de landbouw, en we ontwikkelen eenvoudig te
gebruiken, krachtige software die gewoonweg werkt. Het bedrijf is opgericht door 5 partners, die gezamenlijk
125 jaar landbouwtechnische ervaring hebben, en is toegewijd om tegemoet te komen aan de behoeften van
boeren over de hele wereld.
Neem contact op met uw plaatselijke John Deere dealer

Contact en Volg






t3rra.com
info@t3rra.com
Unit 4, 18 Rocla Ct, Toowoomba 4350
twitter.com/pts_ag






facebook.com/precisionterrain
linkedin.com/company/precision-terrain-solutions/
youtube.com/t3rra
instagram.com/t3rracutta/

