T3RRA Survey™

Design de terreno avançado
e pacote de análise para
agricultores proﬁssionais

t3rra.com

T3RRA Design
“Software proﬁssional de modelagem de terrenos para desktop criado para usuários proﬁssionais
avançados.”
Realize qualquer layout de terraplanagem no T3RRA Design. Ele foi projetado a partir do zero para
reduzir a curva de aprendizado sem comprometer o poder do software. Ele aproveita todo o poder de
nossos outros pacotes de software - e acrescenta ainda mais recursos!

Vantagens








Otimizações avançadas de terra signiﬁcam menos
terra movimentada e maior economia em $$.

Opções simples, mas avançadas, de design signiﬁcam que você pode criar seu próprio projeto sem
necessidade de um diploma de engenharia.

A capacidade de criar seus próprios projetos

signiﬁca que você nunca mais terá que pagar caro
para terceiros.

Importamos e exportamos vários tipos de arquivo

diferentes - você não ﬁca preso a formatos exclusivos.

Economia de tempo para seus gerentes, operadores
e maquinário.







Terraplanagem é cara - não faça mais do que
realmente precisa!

Você faz o pagamento antecipado do T3RRA Design,
sem ter que pagar por acre.

Menos terraplanagem não é apenas uma economia é melhor para as suas colheitas.

Melhor distribuição de água signiﬁca melhor

desenvolvimento das culturas e maior produtividade.
Você pode experimentar diversos designs diferentes
antes de virar a chave do trator.
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Recursos
Diversos formatos de importação e exportação.
Simulações animadas exclusivas de chuva para facilitar comparações antes e depois do
projeto.
Trabalhe com vários campos ao mesmo tempo para executar todo o projeto da fazenda.
Projete facilmente terraços, diques e drenagens e exporte linhas de orientação de máquinas.
Visualize seus projetos no Google Earth.
O backup automático evita problemas técnicos inesperados.
As visualizações 3D permitem uma análise visual sem precedentes.
Recursos inigualáveis de projeto de campo completo.
Ferramentas avançadas de análise de terreno.
E muito, muito mais.

"T3RRA Design torna a minha vida mais fácil ao fornecer os recursos de design
que meus clientes/agricultores querem. Gasto muito tempo usando softwares
avançados de levantamento e CAD de engenharia - mas nenhum deles me ajuda a
ser mais produtivo para o trabalho de design de fazendas do que o T3RRA Design."
Jay Carroll, Precision Cropping Technologies
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Trabalhamos com qualquer sistema
disposto a compartilhar formatos de dados.

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

Entre em contato e Siga






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