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 Leica mojoMINI 

разполага с 4 

стандарта за 

навигация, така 

че да бъде 

използван за 

полета с най-

различна форма. 

                                          

                        Leica mojoMINI 
                  полева и пътна навигация 

    Получавате по-умна система 
    И започвате да икономисвате с Leica mojoMINI 
 

 

Да започнете работа с прецизна навигация никога не е                                                                                                                       

било по-просто. Сега икономията на средства заради 

намалената себестойност и повишената точност на  

управление на техниката на полето, която намалява  

презастъпванията стана достъпна както никога преди 

това. Освен това, революционната технология за 

целеуказване на Leica mojoMINI помага на водача да 

поддържа всеки път по-права и стабилна навигационна 

линия. 

     Икономисайте повече с новите 

        функции на Leica mojoMINI 

Намалете загубите и ненужните разходи 

с новата функция Запис на границите на полето 

/Boundary Recording/. Можете бързо и лесно да 

изчислите общата площ на полето за да определите 

точно изискванията към въвежданата информация. 

Намалете предозирането и загубите чрез новата 

функция Картографиране на зоната на обработка. 

Тя позволява на водача по-точно да включва или 

изключва секциите на пръскачката при окрайчване 

или пресичане на вече обработени площи. Освен 

това ще виждате къде сте минали за да сте сигурни, 

че полето е напълно обработено. 

Спестявате време и с другата нова функция 

Възстановяване на работата. Ако спрете заради 

климатичните условия или за да презаредите, може 

да бъдете спокойни, че последното Ви работно 

местоположение е запаметено.Ще знаете от къде 

да започнете и ще видите изработената площ. 

Навигация за полето 
+ 
Навигация за пътища    

 

На полето или на пътя 
Няма нужда от стандартните системи, които стоят 

неизползваеми ако не сте на полето. Вместо това 

използвайте нашето решение, което Ви позволява навигация 

и на полето и по пътната мрежа. 

Leica mojoMINI е с вграден софтуер за висококачествена 

пътна навигация с 3D графика. Технологията на гласовите 

команди и лентовото прустройване ще Ви изведат в 

правилната посока, докато способностите на система да 

намира най-краткия маршрут ще Ви помогнат да отидите там 

където е нужно по най-бързия начин. 

 

- когато всичко трябва да е точно                                                    
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     Leica GeoSpective          Малка на размер но с много функции 

smart antenna 

Leica mojoMINI е не само компактна и бърза за инсталиране  в кабината на 

трактора или леката кола но и снабдена с много функции, което я прави най-

универсалната система от този клас на пазара. 

Характеристики и спецификация 

Възможни точности съобразно сателитните системи 

 

 

 

GeoSpective „умна“ антена 

Комплекта Leica mojoMINI включва и Leica 

GeoSpective „умна“ антена, използваща 

технологията GL1DE" за постоянен и точен сигнал 

при всеки заход без да са нужни външни корекции 

или скъп абонамент. 

Leica GeoSpective работи в пълен синхрон с 

модела mojoMINI но има приложение и извън 

комплекта с mojoMINI. 

Интегрираната Bluetooth® технология дава 

възможност за лесно свързване както с mojoMINI 

дисплей така и с други преносими PDA устройства. 

Освен това при наличие на опционен удължителен 

кабел може да използвате GeoSpective „умна“ 

антена за осъществяване на GPS връзка с широк 

обхват от устройства за прецизно земеделие като 

контролери за дозиране или монитори за добива. 

Получете повече 
за Вашите пари с 
„умната“ антена 
Leica GeoSpective  
 
 
Leica mojoMINI 
■ 10,9 см цветен, сензорен 
екран 

■ Вгаден говорител 
■ 12-24 V 
■ Вграден зареждаем 
акумулатор, обезпечаващ 
около 2 часа автономен 
режим 

■ Вграден GPS приемник за 
пътна навигация 

■ Вграден калкулатор 

Leica GeoSpective 
■ 12-24 V 

■ 14 канала L1 GPS 

■ SBAS (за WAAS, EGNOS, др.) 
■ GL1DE™ за подобрена 
редова точност 

■ Точност при 
заходите 15-20 cm 
(Измервано над 15 
минути) 

■ 5 метра захранващ кабел 
■ Магнитно или залепващо 
закрепване 

Пътна навигация 
■ Навигация завой по завой 
■ Гласово произнасяне на 
имената на улиците /не на 
всички езици/ 
■ Търсене на адрес по 
град, улица или пощенски 
код 

■ 3 и 2 – дименциално 

изображение 

Навигация на полето 
■ НОВО! Запис на границите 

■ НОВО! Картографиране 

■ НОВО! Възстановяване на 

работата 
■ Автоматична Bluetooth® 
/Блуутуф/ връзка с Leica 
GeoSpective приемник 

■ Различни варианти на водене 

• AB Паралелно водене 

• A+ Водене 

• Водене по фиксиран контур 

• Водене по спирала 

■ 3D изображение 

■ Целеуказване върху екрана 

■ Дневен и нощен режим на 

работа 

■ Показва качеството на 
приемания сигнал 
■ Указва разстоянието между 
линиите във футове, инчове или 
метри 
■ Скростомер в км/ч

  
На полето или на пътя, карайте право при местния ни дилър или посете уеб страниците ни за повече 

информация  
www.MYmojoMINI.com • www.AgGuidance.com  • www.agritrack.net 
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