T3RRA Survey™
Het combineren van de voordelen van GPS-landmetingen,
een laser-bestuurde hoogtecontroler, en on-screen begeleiding

t3rra.com

T3RRA Plane
T3RRA Plane is geschikt voor bedieners van lasersystemen die meer accurate informatie over
laserinstellingen willen hebben, en willen beschikken over on-screen graaf- en vulkaarten. U kunt er
een veld meer opmeten, en het zo nodig in sectoren opdelen, vlaktes mee ontwerpen, om vervolgens
op de kaart te rijden om precies te zien waar uw graaf- en vulzones zich bevinden.

Heel eenvoudig
De laser-aangedreven nivelleringsoplossing met on-screen graaf-en vulkaarten



Volledig in staat
Meet het hele veld
Meet afvoerlijnen



en externe systemen
bronnen

Creëer lineaire best-ﬁt-ontwerpen

Gebruik RTK GPS voor landmetingen, maar imple-

Bekijk grondvolumes

menteer het vervolgens met behulp van een

Genereer parameters voor laserinstellingen

goedkope losstaande of differentiële GPS.

Print verslagen

Simuleer gebeurtenissen voor en na regenval
graaf- en vulkaarten

Werkt met een grote hoeveelheid gegevensformaten
Importeer elevaties uit een verscheidenheid aan

Creëer sectoren

Toont huidige positie op elevatiekaart, of

Hoge compatibiliteit



Geweldige functies

Eenvoudig te gebruiken wizardbediening
Gegevensweergave in 2D en 3D
Geanimeerde neerslagsimulatie

Heb, voor dat u aan de slag gaat, kennis van de hoeveelheid grond.
Bespaar tijd en geld door nauwkeurigere
parameters voor de laserinstellingen te maken.
Snellere adoptie door nieuw personeel omdat ze worden ondersteund door
on-screen kaarten van de locatie gerelateerd aan de graaf- en vulgebieden.
Leg minder afstand af door precies te weten waar u moet graven en/of
vullen.
T3RRA Plane kan op elk moment worden geüpgraded naar ons volledige
landvormingspakket (T3RRA Cutta) voor GPS-besturing en non-lineaire
ontwerpfunctionaliteit.
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RTK GPS niet vereist tijdens het nivelleren.
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Voordelen



Over 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
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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/

