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A interface de usuário  
mais fácil do mercado
>  A interface do usuário (uI) foi desenvolvida  

de modo que seja fácil de usar.
>  Apenas 2 níveis de menu – tela principal  

e configurações da sua máquina.

Auto Guide & agricultura de precisão
>  Incluímos na tela as funções do Auto Guide,  

agricultura de precisão e também ISOBuS. 
>  Controle e ajuste de todos comandos através  

da tela touchscreen.
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Ajustes e configurações intuitivos
> Configurações fáceis de localizar
>  Configurações e ajustes ligados  

ao trator/função com ícones. 

Customização
> Disponíveis modo dia e modo noite.
> Possibilidade de também desligar a tela.

botões & touchscreen
>  Botões para acesso rápido entre configurações  

e modo de exibição
>  Botões grandes para garantir ergonomia 

touchscreen de resposta rápida.



SmartTouch
Um TOqUE imbATÍVEL dA ENGENhARiA.

mais inteligente do que os 
telefones inteligentes
>  A tela touchscreen de 9” é tão intuitiva 

quanto um smartphone moderno.

Alavanca de direção 
inteligente SmartTouch
>  A nova interface de usuário  

SmartTouch inclui uma alavanca  
de direção multifuncional.

100% de controle do 
motor e da transmissão
>  Muito fácil de controlar a poderosa 

combinação de motor AGCO Power e 
a transmissão CVT.

Painel lateral
>  A maioria das funções foram 

transferidas dos painéis laterais 
para o apoio de braço/terminal.

Ajustabilidade
>  Grande movimento: você pode inclinar e mover a tela 

lateralmente de um lado para o outro. O brilho também 
possui o modo dia, modo noturno e modo automático.

Alavanca anatômica
>  Alavanca horizontal: o operador não necessita apertar 

a alavanca para usá-la;
>  Apoio ergonômico no formato da mão oferece um bom 

manuseio da alavanca.

Resistência à poeira e à água
>  O SmartTouch segue o padrão IP67 para resistência à 

poeira e água. Você pode limpá-lo facilmente sem se 
preocupar com danos causados pela água. 

Estofamento
>  Menos suor;
>  Estofamento com tecido 

alcantara;
>  Espaço para armazenamento 

debaixo da tampa.

Corrimão lateral
>  Mantém seu cotovelo em cima do estofamento;
>  Protege os botões da TDP;
>  Suporte para as mãos entre as alavancas.

Terminal touchscreen de 9” 
>  O terminal touchscreen de  9” com recursos avançados 

na ponta dos dedos do usuário: controle do trator, 
gerenciamento de cabeceiras, Auto Guide, opções de 
agricultura de precisão, terminal universal ISOBuS, 
câmera, contadores e muito mais.

botões
>  Formas convexas auxiliam a  

localizar os botões usados com 
mais frequência.

Alavanca
>  A alavanca no lado direito do 

terminal facilita o acesso aos 
botões e é mais ergonômica.


