T3RRA Survey™

Geavanceerde in-cab agrarische
landvormende software

t3rra.com

T3RRA Cutta
T3RRA Cutta is het meest geavanceerde in-cab landvormende systeem in de wereld. In combinatie
met John Deere’s iGrade kunt u gemakkelijk landvormende-activiteiten opmeten, inspecteren,
ontwerpen, optimaliseren en uitvoeren.

Volledig geladen
Direct uit de doos geeft T3RRA Cutta u meer functies
en functionaliteiten dan enig ander concurrerend systeem



Meer toepassingen
Elevatiemeetingen



Werkt met een grote hoeveelheid gegevensformaten

Volledige nivellering

en externe systemen.

Dijken

John Deere verzamelde gegevens.

Volledig geïntegreerd met John Deere iGrade en

Afvoerkanalen



Betere compatibiliteit

Meer ontwerpen

Enkele en dubbele best-ﬁt-vlaktes
Enkele richting multi-passend



Betere functies

Eenvoudig te gebruiken wizardbediening

Meerdere sectoren

Voortgangskaarten worden continu geüpdated

Oppervlakte-offset

Geanimeerde neerslagsimulatie

Variabele richting veld-afvlakking
Lineaire en best-ﬁt-afvoerkanalen
Automatische afvoerkanalen
Patroon afvoerkanalen
Richtsnoer voor dijken

Gegevensweergave in 2D en 3D

Optimalisatie voor de hele boerderij
T3RRA Cutta wordt geleverd met T3RRA Design - ons uitgebreide pakket voor desktopontwerp.
Alle ontwerpmogelijkheden van T3RRA Cutta (en meer) maar uitgebreid voor een desktopcomputer
om ﬁjnere aanpassingen en de volledige ontwikkeling van de boerderij mogelijk te maken.

Ondersteuning
T3RRA Cutta wordt ondersteund door de beste service- en supportorganisatie in de landbouw - het
John Deere dealernetwerk.

Voordelen
Minimale verplaatsing van grond om dezelfde uitkomst van waterbeweging te realiseren.
Besparingen in brandstof, apparatuur, arbeid en tijd.
Verbeterde afvoer-efficiëntie en irrigatiemogelijkheden.
Verbeterde efficiëntie van watergebruik.

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
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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/

