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semPre ao seu lado Para você nunca Parar.

DESCUBRA 
O FM-1000.
A SOLUÇÃO COMPLETA 
PARA SUA AGRICULTURA 
DE PRECISÃO.
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NEw HOLLAND.
EM TODOS OS CAMPOS, CULTIvANDO
NOvOS TEMPOS. 

AGRICULTURA DE PRECISÃO  
PLM NEw HOLLAND.
GERA MAIS RESULTADOS DO qUE vOCê PENSA.  
CUSTA MENOS DO qUE vOCê IMAGINA.

BENEFÍCIOS

AUMENTE AINDA MAIS SUA PRODUTIvIDADE COM:

PRECISÃO
Aumente a precisão e as 
suas horas operacionais 
de cada aplicação na sua 
fazenda usando as soluções 
de condução manual, 
assistida (EZ-Steer®) ou 
integrada (Autopilot™).

CONTROLE  
DA SECÇÃO  
OU DE LINHA
Economize os custos de 
defensivos, fertilizantes e/ou 
sementes, controlando até 
48 linhas individuais, com o 
sistema de controle Field-IQ 
e as embreagens Tru Count.

CONTROLE  
DA TAxA  
DE APLICAÇÃO
Controle a taxa de aplicação  
durante o plantio, pulverização, 
uso de corretivos e cultivo 
com o sistema Field-IQ.  

TIPOS DE CONDUÇÃO
• Manual
•  Assistida com piloto  

elétrico (EZ-Steer)
•  Integrada ao piloto 

hidráulico (Autopilot™) 

MONITOR
•  Predisposição para 4 

câmeras
•  Tela sensível ao toque 

(touchscreen) de 12”
•  LEDs virtuais para orientação
•  Porta USB
•  8 tipos de direcionamento

SINAIS DISPONÍvEIS
•  DGPS – Precisão de 20–30 cm
•  OmniSTAR XP 

Precisão de 10–20 cm
•  RTK – Precisão de 2,5 cm
•  RTK – “GPS + Glonass” 

Precisão de 2,5 cm

USO COM O FIELD-Iq
•  Controle de secção  

(linha de plantio e barra  
do pulverizador)

•  Controle da taxa (líquidos, 
corretivos e sementes)

•  Aplicação da taxa variável 
para até 6 produtos (líquidos, 
corretivos e sementes)

APLICAÇÃO  
EM TAxA vARIávEL
Importação de prescrições 
de campo para controle em 
taxa variável para aplicar 
os corretivos, fertilizantes, 
sementes e defensivos 
agrícolas de modo preciso 
com o sistema Field-IQ.

MANUTENÇÃO  
DE REGISTROS
Colete dados na porta USB
integrada, durante as 
operações em campo, e 
transfira diretamente para o
software PLM, controlando 
suas operações diárias.

GLONASS
Opção de recepção dos 
satélites Glonass, com 
aumento da disponibilidade 
de sinal para estender o 
horário de funcionamento,
especialmente em épocas 
de baixa acessibilidade dos 
satélites GPS.

direção integrada autopilot™

Use o monitor FM-1000 como 
receptor do sistema de direção 
integrada Autopilot™ e aproveite o 
alto desempenho da agricultura sem 
intervenção manual.

Barra de luz virtual ou externa
Virtual no monitor ou monte a 
barra de luz externa LB25 dentro 
do veículo para monitorar a 
operação. Acoplada ao seu FM-1000.

Joystick eZ-remote
Conecte o joystick EZ-Remote na 
sua barra de luz para aumentar 
a comodidade e facilitar o uso de 
seus controles.

controlador Field-IQ®

Controle a taxa de aplicação 
de corretivos, fertilizantes, 
sementes e defensivos com a 
possibilidade de aplicação em 
taxa variável e fechamento de 
secção das linhas de plantio e 
barras de pulverização.

direção assistida eZ-steer
Portátil, simples e de fácil 
instalação em qualquer 
modelo de máquina, trator e 
colheitadeira, dos antigos aos 
novos.

Tecnologia FieldFinder 
Localiza automaticamente os
talhões salvos à medida
que passa perto deles.

Grava trajeto realizado linha  
a linha no sinal rTK

monitor de plantio

monitor de colheita

saída de dados GPs 
Para fornecer dados de posição 
GPS ao monitor de produtividade.

2 receptores GPs + Glonass
Dois receptores oferecem a 
máxima precisão para o trator e 
para o implemento.

opção de direcionamento 
máquina e implemento

mapeamento 
Mapeamento da área trabalhada.

Graças aos receptores duplos de última geração GPS GLONASS
integrados, o FM-1000 oferece o que há de melhor em desempenho
e confiabilidade. Capaz de lidar com todas as suas necessidades de
direcionamento, mapeamento, monitoramento e aplicação em taxa

variável de forma simples com a sua solução de precisão.

vários níveis de precisão

20 cm
DGPS

2,5 cm 2,5 cm
“GPS+GLONASS”

12 cm

A agricultura brasileira nunca mais será a mesma.
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