T3RRA Survey™

O próximo nível de software
de formação de relevos
agrícolas na cabine

t3rra.com

T3RRA Cutta
O T3RRA Cutta é o sistema mais avançado de formação de relevo do mundo que pode ser usado na
cabine. Juntamente com o iGrade da John Deere, ele permite pesquisar, projetar, otimizar e
implementar operações de formação de terras com facilidade.

Pacote Completo
O T3RRA Cutta oferece mais recursos e
funcionalidades que qualquer outro concorrente




Mais aplicações

Levantamentos de elevação



Melhor compatibilidade

Funciona com diversos formatos de dados e

Nivelamento de campo completo

sistemas de terceiros.

Drenagens

Totalmente integrado com o iGrade e dados

Diques

coletados da John Deere.

Mais projetos

Melhores recursos

Melhores ajustes de plano simples e duplo
Multi-ajustes em direção única
Multi regiões

Suavização de campo de direção variável
Compensações de superfície

Drenagem linear e de melhor ajuste
Auto drenagens

Drenagens padronizadas



Assistente de operação fácil de usar

Mapas de progresso atualizados continuamente
Visualização de dados em 2D e 3D

Simulação de chuva em animação gráﬁca

Otimização de toda a fazenda
T3RRA Cutta vem com T3RRA Design - nosso pacote abrangente para desktops. Todos os
recursos de design do T3RRA Cutta (e mais), mas ampliados para desktop para permitir
ajustes mais precisos e desenvolvimento completo da fazenda.

Suporte
O T3RRA Cutta é apoiado pela melhor organização de serviços e suporte na agricultura - a
rede de concessionárias John Deere.

Vantagens
Terraplanagem mínima para alcançar o mesmo resultado de movimento de água.
Economia de combustível, equipamentos, mão de obra e tempo.
Melhor eﬁciência de drenagem e oportunidades de irrigação.
Eﬁciência hídrica melhorada.

Sobre o T3RRA

Baseada na agricultura, somos uma empresa ágil inovadora que desenvolve softwares poderosos e fáceis de
usar que realmente funcionam. Fundada por cinco parceiros com 125 anos de experiência em agrotecnologia
juntos, nossa empresa é dedicada a atender às necessidades de agricultores em todo o mundo.

Entre em contato com seu revendedor John Deere mais próximo
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Entre em contato e Siga






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/

