100% resultaat, 0% mankracht

X-pert van Precision Makers zorgt ervoor dat u zelf nooit meer hoeft te werken. Met behulp van de meest
geavanceerde software en GPS-systemen is het mogelijk om tot op de millimeter nauwkeurig te werken met
de precisie van een expert. X-pert kunt u voor alle mogelijke werkzaamheden programmeren. En dat is dan
nog het enige wat u hoeft te doen.
X-pert. Automatisch de beste.

• Minimale arbeidsbehoefte

• Korte terugverdientijd

• Strak maaiwerk

• Eenvoudig te bedienen

• Maximum rendement

• Voorzien van veiligheidssystemen

X-PERT

Goed nieuws voor greenkeepers
Op drukbezette golfbanen moet er ’s ochtends vroeg, voordat de
spelers de baan betreden, veel werk worden verzet om de baan in
topconditie te houden. Door uw maaimachines uit te rusten met
de slimme besturingstechniek van Precision Makers wordt het maaien
volledig onbemand uitgevoerd en zijn uw mensen beschikbaar
voor andere werkzaamheden. Hierdoor kan er met een kleine ploeg
mensen meer werk worden verzet in een korte tijd.

Binnen vijf minuten aan de slag
Precision Makers maakt bij X-pert gebruik van Teach & Playback
technologie: opnemen en afspelen. Om een bewerking op te nemen,
werkt u zoals u gewend bent en de machine onthoudt alle handelingen
zoals rijden, sturen, gas geven en zelfs het heffen en zakken van de
maaier en inschakelen van de spuit. Daarna
kunt u deze opgenomen route afspelen, zo vaak als u wilt. De
machine herhaalt hierbij alle handelingen, precies en onbemand.
X-pert heeft voldoende geheugen voor honderden bewerkingen. U
bedient het systeem via een bedieningsterminal op de armleuning:
Nederlandstalig, voorzien van touch screen en 3D weergave van de
route. De bediening is zelfs eenvoudiger dan het bedienen van een
videorecorder; u kunt binnen vijf minuten aan de slag!

Veiligheid boven alles
De machine is voorzien van diverse veiligheidssystemen. Het systeem
controleert zichzelf en uiteraard stopt de machine als er zich een
obstakel voor of achter de maaier bevindt. Het besturingssysteem
brengt u hiervan op de hoogte via SMS.

Automatisch de beste
Precision Makers maakt gebruik van centimeterprecieze RTK-GPS.
Hierdoor bent u verzekerd van consequent en strak maaiwerk.
Daar kan geen mens tegenop.

Meer informatie?
Bel +31 183 447 276 of mail naar info@precisionmakers.com
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