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Trimbles innovative, brugervenlige løsninger
til præcisionslandbrug hjælper landmændene
med at forbinde hele bedriften, så de kan
foretage faktabaserede beslutninger i realtid
og forbedre både produktivitet, rentabilitet og
bæredygtighed.
Trimble Connected Farm® er en samling
af præcisionsløsninger, der forener alle
aspekter af moderne landbrugsdrift. Trimble
Connected Farm hjælper landmændene med
at udføre arbejdet smartere, hurtigere og mere
effektivt – i marken såvel som på kontoret,
hele året rundt. Ved hjælp af fuldstændig
integration af køretøjer og redskaber,
problemfri dataoverførsel og analyse og de
bedste korrektionstjenester, der findes, kan
landmændene sammenkoble så meget eller så
lidt af deres bedrift, som de ønsker. Man kan til
enhver tid udvide eller opgradere efter ønske.
Vores løsninger leveres via et globalt
netværk af autoriserede Trimble-forhandlere,
som er specialister i teknologi, hardware
til præcisionslandbrug, software samt
databehandling til hele bedriften.
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Skærme

Trimbles guidningsskærme giver dig nøjagtig overvågning og kortlægning af markdata i realtid.
Udnyt fordelen ved industriens førende performance og pålidelighed til at udføre markarbejdet
både hurtigere og mere effektivt. Med et bredt udvalg af funktioner og priser kan du vælge den
rette skærmløsning til netop din bedrift.

TMX-2050™-skærmen

GFX-350™-skærmen

Bedst egnet til komplekse opgaver med store redskaber og arbejde med
mange produkter samtidigt samt ved behov for at styre vandet i jorden ved
hjælp af planering, nivellering og/eller dræning.

Den nyeste Android-baserede, brugervenlige skærm fra Trimble
Agriculture er økonomisk, har en lang række funktioner og er let at
installere. Den giver mulighed for autostyring og doseringskontrol til
enhver bedrift. Sammen med Bluetooth®, Wi-Fi™-forbindelse og ISOBUSkompatibilitet kan skærmen benyttes af enhver landmand til at klare alle
bedriftens opgaver, året rundt og med udstyr af alle fabrikater.

► High-definition, 30,5 cm

farvetouchskærm til styring
af op til 6 materialer og
sektionskontrol af redskaber
► Android™-baseret
operativsystem
► Kontrollér op til 256 sektioner
med ISO og 6 produkter med
Trimble Field-IQ™-kontrolsystem
til afgrødeinput
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► Understøtter flere modtagere

samtidigt ved vandregulering
eller redskabsstyring
► 1 indbygget kamera og
understøttelse af 2 eksterne
kameraer
► Let at flytte fra køretøj til køretøj
► Kompatibel med Trimble RTX®

► 17,8 cm HD-farvetouchskærm

► Android-baseret operativsystem
► Robust konstruktion til det

daglige arbejde i marken

NYHED

► Kompatibel med Trimble RTX
► Kompatibel med

NAV‑500- og NAV‑900guidningscontrollere
► ISOBUS-opgavecontroller og
universal terminal
► Styrer op til 2 kanaler og
24 sektioner

GFX-750™-skærmen

EZ-Guide® 250-systemet

Bedst til almindelige bedriftsopgaver og ved behov for at indføre moderat
præcision og en række valgmuligheder med hensyn til nøjagtighed
samt simple sprøjte- og spredningsopgaver. Brugervenlig, moderne
touchskærm og kompatibilitet med alle ISOBUS-forberedte værktøjer.

Bedst til begynderen, der ønsker at have en skærm til mindre vigtige
opgaver. Til landmanden, der bruger manuel styring og har brug for
guidning på begynderniveau med en spor-til-spor-nøjagtighed på under
en meter, til en overkommelig pris.

► Stor 25,4 cm HD-

► Robust konstruktion til det

farvetouchskærm
► Android-baseret operativsystem
► Kontrollér op til 256 sektioner
med ISO og 4 produkter med
Trimble Field-IQ-kontrolsystem
til afgrødeinput
► Tagmonteret kombineret
NAV‑900-guidningscontroller
og -modtager
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► Brugertilpasset arbejdsskærm

► Også kompatibel med

daglige arbejde i marken
► Kompakt 10,9 cm farveskærm
► Intuitiv brugerflade
► 15 indbyggede LED-lamper

guidningscontrolleren NAV‑500™
► Brugertilpasset arbejdsskærm
► 1 indbygget kamera og
understøttelse af et ekstra
eksternt kamera
► Let at flytte fra køretøj til køretøj,
da der ikke er brug for en masse
kabler i køretøjet
► Kompatibel med Trimble RTX
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► Én indbygget GPS-modtager

► Hurtig montering og let at lære

at bruge

► Let at flytte fra køretøj til køretøj

Guidning og styring

Trimbles systemer benytter avanceret terrænkompensationsteknologi til øjeblikkelig beregning
af køretøjets aktuelle position for at forbedre nøjagtigheden under vanskelige forhold som f.eks.
kuperet terræn, skråninger og ujævn grund. Udfør opgaverne i marken hurtigere, mere præcist
og mere sikkert – dag og nat.

NextSwath™

Automatisk vending
i forageren
NYHED

Autopilot™
Automatisk
styresystem

► Automatisk, håndfri guidning
► Installeres direkte i

hydrauliksystemet
► Højeste styrenøjagtighed på
alle marktyper

Autopilot

Ratmotorstyring
► Forenkler installationen ved at

bruge en elmotor i stedet for
fuld hydraulisk installation
► Man sparer omkring 40 %
af installationstiden i forhold
til senere montering af
hydraulisk autostyring

EZ-Pilot®

NAV-900

Assisterende
styringssystem
nøjagtighedsniveau til en
overkommelig pris
► Drejer rattet for dig med en
kompakt elmotor, monteret
direkte på ratstammen

EZ-Steer®

Autostyringssystem
► Enkel, transportabel og håndfri

styring til mere end 1.200
forskellige køretøjsmodeller –
gamle som nye
► Effektiv og stressfri
styringsløsning
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Assisterende styringssystem
nøjagtighed, lige fra
mekaniske forhjulstrukne
traktorer til firehjulstrækkere
og mejetærskere

Guidningscontroller

► Triplefrekvens GNSS-modtager

► Hvis du sætter den sammen

TrueTracker™

TrueGuide™

Redskabsstyringssystem

EZ-Pilot Pro
► Guidning med stor

Guidningscontroller
med mange konstellationer
► Mere pålidelig og med kortere
initialiseringstid
► Kompatibel med hele
sortimentet af automatiske
styresystemer
► Kompatibel med Trimble RTX

► Giver styring med et højt
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Redskabsstyringssystem

► Korrigerer redskabets position

► Giver nøjagtig kontrol over

► Økonomisk løsning,

redskabet i vanskeligt terræn
ved aktiv styring af redskabet

bakgear i op til 15 sekunder,
så man kan line dem op til
næste spor

med en af skærmene fra
GFX-serien, har du en
præcisionsløsning til en
overkommelig pris
► Kun kompatibel med
assisterende styresystemer
► Gentagelig nøjagtighed på
under en meter
► Kompatibel med Trimble RTX

► Holder din traktor og dit

redskab på samme kørespor

► Køretøjerne kan stå i

NAV-500™

ved at flytte traktoren

som egner sig bedst til
kornafgrødedyrkning

► Beregner og vælger det

bedste kørespor til at vende
køretøjet i forageren – med
redskabet præcist i rækken
► Forbedrer vendingerne og
gentageligheden
► Sparer tid og
brændstofudgifter og
forebygger skader på
afgrøderne

RG-100

Rækkestyringssystem
► RG-100 justerer automatisk

dit høstredskabs kørespor
ved brug af de indbyggede
sensorer i mejetærskerens eller
finsnitterens skærebord
► Centrerer høstredskabet i
rækkerne – også når de ikke
er lige

Sammenligning af
styringssystemer
Autostyringssystemet
Autopilot

Motorstyringssystemet
Autopilot

Sammenligning af
skærme
Autostyringssystemet
EZ-Pilot Pro

Autostyringssystemet
EZ-Pilot

Autostyringssystemet
EZ-Steer

Funktioner

GFX-750skærmen

GFX-350skærmen

EZ-Guide 250systemet

30,5 cm

25,4 cm

17,8 cm

10,9 cm

√

√

√

√

√

1

1

Funktioner

TMX-2050-skærmen

√

√

GFX-750-skærmsystemet

√ **

√ **

GFX-350-skærmen

√ **

√ **

√

√

Skærmstørrelse

√

√

√

Touchskærm

√

√

√

Bluetooth

√

Indgangssignal fra videokamera

2

EZ-Guide 250-systemet
Guidningsforberedte
køretøjer

√

√

Inklusive GNSS-modtager

√

Redskabsstyringssystemet TrueTracker

√

√

Kompatibel med GLONASS

√

√

√

Redskabsguidningssystemet TrueGuide

√

√

Kompatibel med assisterende
styringssystem

√

√

√

RG-100-rækkestyring

√

√

Kompatibel med autostyring

√

√

√

NextSwath-foragerautomatik

√

√

Rækkestyring

√

T2® terrænkompensation
til hældning og drejning
T3® terrænkompensation
til hældning og drejning

√
√

√

√

√

Flow- og doseringskontrol

** Når det kobles sammen med guidningscontrolleren NAV-900
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TMX-2050skærmen

TRANSFORMING THE WAY THE WORLD WORKS

9

Kun GPS

Maks. 6

Maks. 4

Maks. 2

ISOBUS UT/TC

√

√

√

TUVR

√

√

√

Redskabsstyring

√

Vandregulering

√

Udbyttemåling

√

Trimble AG App Central

√

√

√

Mulighed for internetsøgning

√

√

√

√

Flow- og doseringskontrol
Lige fra flow-/doseringskontrol og pletsprøjtning
til en komplet løsning med variabel dosering og
automatisk sektionskontrol kan Trimbles flow-

SKÆRM

ISOBUS WEATHER

og doseringskontrolsystemer hjælpe dig med at
øge dit udbytte og spare på udgifter til udsæd,
granulatgødning, væske og væskefri ammoniak.

GNSS

GNSS-KORREKTIONER

Automatisk
sektionskontrol

Variabel
doseringskontrol

TUVR og Serial
Rate Control

► Bruger sektionskontrol til

► Styr samtidig doseringen af

► Nu kan vi udføre Trimble

at styre tildeling af udsæd,
væske og ammoniak i op til
48 sektioner
► Minimerer overlapninger
ved automatisk at slukke
for sektioner, der allerede
er dækket

RTK-BASESTATION

forskellige materialer, bl.a.
udsæd, gødning, væske
og væskefri ammoniak i
forskellige kombinationer
► Kortlægning af udført tildeling
► Automatisk journalføring

Universal Variable Rate og
Serial Rate Control (begge er
seriebaseret protokol)
► Trimble-skærmen kan sende
kommandoer om doserings- og
sektionsskift til OEM-skærme
► Seriel protokol

SAMMENKOBLING

Overvågning af udsæd
► Opnå et større udbytte gennem forbedret placering af udsæden, analyser af plantepopulation,

TRIMBLE
AG-SOFTWARE

10

FIELD-IQ
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FIELD-IQ ISOBUS

STYRING

udsædsmængder, overspring/overlapning og korrekt afstand til sikring af højere udbytte
► Forebyg bekostelige problemer med såmaskinen ved at opdage dem så tidligt, at de ikke
reducerer udbyttet

SENSORER
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Det automatiske
spotsprøjtesystem WeedSeeker 2

Kontrolløsningerne
Field-IQ ISOBUS
Tag kontrollen over dit afgrødeinput
Trimble Field-IQ ISOBUS Control-løsningerne er kompatibel doseringskontrol. Det handler om at tage kontrollen over
dine udgifter til afgrødeinput og de redskaber, du bruger til at få arbejdet gjort. Integration af dine redskaber betyder
ikke, at du skal skille dig af med gammelt udstyr. Med Field-IQ ISOBUS-kontrolløsninger kan du vælge blandt et
komplet sortiment af ISOBUS-kompatible produkter, der gør det muligt at spare penge og få mere ud af det udstyr, du
allerede har.

Field-IQ
ISOBUS

Field-IQ
ISOBUS

► Sensoren måler vejrdata og

► Kan bruges på alle

VEJRSTATION
viser dem på en ISOBUSterminal
► Den kan sammenkobles
med alle kompatible
ISOBUS-terminaler og lagre
vejrdata til journaler

WeedSeeker 2 er næste generation af
pletsprøjtesystem fra Trimble Agriculture.

Systemet er designet på baggrund af 25 års erfaring inden for
plantebeskyttelse og er en markant forbedring af tidligere løsninger.
Ved hjælp af avanceret optik og effektiv databehandling registrerer
WeedSeeker® 2-systemet, hvor der skal udføres plantebeskyttelse. Når
sensoren passerer hen over en ukrudtsplante, aktiveres sprøjtedysen,
som præcist sprøjter plantebeskyttelsesmiddel på ukrudtsplanten. Denne
metode kan reducere plantebeskyttelsesproduktet med op til 90 %.
► Intelligent sensor

► Registrering af ukrudt i større

plantebeskyttelse med op
til 90 %
► Uovertruffen nøjagtighed
► Kompatibel med ISOBUS
► Letvægtssensorer og -kabler

► Kortlægning af ukrudt og

► Reducerer brugen af

NYHED
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bredde med færre sensorer
sektionskontrol

► Automatisk

drejningskompensation
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VÆSKEKONTROL
redskaber, der tildeler
væske
► Kan kobles til alle ISOBUSterminaler

Korrektionstjenester

RTX-BASERET TEKNOLOGI
Med Trimbles RTX-korrektionstjenester får du:
► Gratis oplåsning til GLONASS med aktivt abonnement

Trimble har været førende på markedet i næsten 40 år, og vores korrektionstjenester er rygraden
i hver eneste præcisionsløsning, vi tilbyder landbruget. Der kan opnås øget udbytte ved at bruge
ethvert niveau af korrektion, fra under en meter til centimeter. Uanset, hvor du befinder dig, har
Trimble en korrektionstjeneste til din bedrift.

► Stor nøjagtighed uden en basestation eller et VRS-netværk

CenterPoint RTX
Gentagelsesnøjagtighed:
Initialisering:
Standard (20 min.)*
Fast (< 2 min.)**
Standard (20 min.)*

RTK-BASERET TEKNOLOGI
CenterPoint® RTK
Modtag RTK-korrektioner inden for rækkevidden
af en etableret RTK-basestation eller et
basestationsnetværk.

CenterPoint VRS

™

Øjeblikkelig adgang til RTK-korrektioner i realtid (Real
Time Kinematic), 2,5 cm RTK-nøjagtighed, indbygget
redundans, og uden behov for en lokal basestation. Se
dækningskort herunder.

xFill®
Backup-funktion til applikationer, hvis RTK-radioeller IP/mobilopkoblingen mistes, i op til 20 minutter,
så brugeren kan arbejde længere i marken uden
afbrydelser.

< 2,5 cm

TRIMBLE RTX FAST
I NORDAMERIKA OG EUROPA

RangePoint® RTX
Gentagelsesnøjagtighed:
Initialiseringstid:
Spor-til-spor-nøjagtighed:

xFill Premium

50 cm
< 5 minutter
15 cm

TRIMBLE RTX,
DÆKNING OVER HELE VERDEN

ViewPoint RTX™

Med et xFill Premium-abonnement kan du bevare
nøjagtighed på centimeterniveau ud over 20 minutter.
Skifter øjeblikkelig ved tab af RTK-korrektioner.
Tilgængelig overalt i verden via satellit.

Spor-til-spor-nøjagtighed:
Initialiseringstid:

30 cm
< 5 minutter

WAAS/EGNOS/MSAS
CENTERPOINT VRS-ABONNEMENT
TMX-2050
-skærm
Funktioner

CenterPoint RTK

√

GFX-750-skærm
GFX-750-skærm
GFX-350-skærm
GFX-350-skærm
+ NAV-900+ NAV-500+ NAV-900+ NAV-500guidningscontroller guidningscontroller guidningscontroller guidningscontroller

√

CenterPoint VRS

√

√

√

√

√

√

xFill Premium

√

√

√

CenterPoint RTX

√

√

√

RangePoint RTX

√

√

WAAS/EGNOS/
MSAS
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√

xFill

ViewPoint RTX

√
√

√

√

EZ-Guide 250
-skærm

√

√
√

√

√

*

95 % ydelse baseret på målinger i marken. Den opnåede nøjagtighed og initialiseringstid kan variere efter modtagerens og antennens type og kapacitet,
brugerens geografiske placering og atmosfærisk aktivitet, refleksionsniveauer, GNSS-konstellationskvalitet og -tilgængelighed samt niveau af multipath,
f.eks. store træer og bygninger.

**

CenterPoint RTX opnår fuld nøjagtighed på mindre end 20 minutter over hele verden og på mindre end 2 minutter i udvalgte områder i hele Nordamerika
og Europa.

Regulering af vand

Behandling af bedriftsdata

HÆLDNINGSKONTROL, DRÆNSYSTEMER OG NIVELLERING

Tilslut hele bedriften med en innovativ, fuldt indbygget softwareløsning, der vil ændre din måde at arbejde på.
Softwaren leveres til en overkommelig pris, den er let at synkronisere, og den gør det lige så let at styre bedriften
fra telefonen som fra kontoret.

VerticalPoint
RTK™

Hældningskontrol
► Giver maksimal vertikal

nøjagtighed ved nivellering og
anlægsarbejde
► Gør planeringsprojekter mere
effektive under kontinuerlige
markopgaver
► Opmål, design, udfør, afslut og
kontrollér.
► Øger den tid, du arbejder
effektivt, helt op til 95 %
► Undgå bekostelig nedetid, der
skyldes afdrift pga. upræcise
vertikale GPS-signaler

FieldLevel™ llsystemet

Velafprøvet løsning til opmåling,
design og planering.
Planering:
► Opmåling og kortlægning af
dine marker
► Skaber den bedst egnede
overflade
► Styrer automatisk scraperens
hydraulikventiler på alle traktorog scrapermodeller
(dobbelt og tandem)
Design og anlægning af
plateauer:
► Designer plateauer
► Analyserer markens former og
konturer, og styrer din traktor,
mens plateauerne anlægges

WM-Drain®

Løsning til
drænsystemer i
landbruget

Farmer Core

Funktioner
Brugerlogon1

Brug Farmer Core til at
forbinde, forenkle og strømline
alle opgaverne på din bedrift.
Trimbles Farmer Core-software
komplementerer dit nuværende
Trimble-system, så du kan håndtere
præcisionslandbrugsdata, forenkle
skærmopsætningen og få mest
muligt ud af hver eneste hektar.

► Komplet løsning, der strømliner

opmåling, analyse, design,
installation og kontrol af
drænsystemer på og under
jordoverfladen
► WM-Drain sikrer optimal
3D-drænplacering, der
forbedrer afgrødeudbyttet
ved at kontrollere
overfladevand, optimere
roddybden, maksimere
udbyttet og minimere tabet af
næringsstoffer

Opsætning af
bedrift

Opgaver på
bedriften

Bedriftsjournaler

SOFTWARE TIL REGULERING AF VAND
WM-Subsurface

WM-Form®

► Forbedrer placeringen af

► Giver mulighed for at designe marker

-softwaren

drænrør og plateauer, så du
opnår et større afgrødeudbytte
► Det er let at lægge lag oven på
hinanden, f.eks. udbytte eller
jordtype, og se marken fra
forskellige synsvinkler
► Beregner de anbefalede
rørstørrelser for alle rør i et
bestemt design
► Kompatibel med
WM-Drain-systemet
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1

-systemet

AutoSync™

med forskellige former og topografi
på baggrund af nuværende konturer,
de enkelt afgrøders behov for vand og
forskellige arbejdsmetoder
► Planér marker med enkelt- eller
tandemplaneringsmaskiner
► Opret 2D-skrab/udfyld-estimater og
rapporter
► Dræn vandet i den ønskede retning,
og anlæg forskelligt skrånende
design for at optimere overfladen til
overfladevanding.
► Giver mulighed for at oprette
forskellige markdesign

-funktionen

AutoSync synkroniserer
automatisk styrelinjer,
marknavne, markgrænser,
materialer, redskaber, køretøjer
og informationer til maskinførere
på alle forbundne enheder på
bedriften – inklusive Trimble
Androidbaserede TMX‑2050™‑,
GFX‑750 og GFX-350™skærme så vel som den Trimble
Ag-software, du har adgang
til fra enhver computer eller
mobil enhed.
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Op til 5

Adminstrér kunde-/bedrifts-/marknavne med
markgrænser

✓

Indtast materialer manuelt eller brug den
indbyggede liste over plantebeskyttelsesmidler
og udsæd

✓

Håndtering af styrelinjer

✓

AutoSync tilsluttes automatisk styrelinjer og andre
data til alle forbundne Trimble-enheder2

✓

Importér/eksporter eller brug tredjeparts
API’er til at formidle data til/fra
præcisionslandbrugsskærme

✓

Følg udstyrets placering, dets aktuelle status og
køretøjernes udnyttelsesgrad i realtid

✓

Få vist og redigér oplysninger om arbejdsopgaver

✓

Tilføj materialer, og følg indkøb og forbrug mark for
mark med omkostninger

✓

Udskriv en ’dokumentationsrapport for tildeling’,
som indholder dækningskort og oplysninger om
den enkelte opgave

✓

Behandling af udbyttedata med Yield Data
Cleaning-værktøjet

✓

Der kan tilkøbes flere brugerlogon til Farmer Core separat.

AutoSync forbinder automatisk alle dine smartphones, computere og Trimble-skærme (ved hjælp af
Precision-IQ-softwaren). Alle tilsluttede Trimble-skærme kræver en skærmtilslutning med modem og
dataabonnement eller en tredjeparts wi-fi-adapter.

2

Farmer
Core

Globalt forhandlernetværk
Trimbles globale forhandlernetværk tilbyder teknisk
specialviden og hjælp til dine vigtigste opgaver i
præcisionslandbruget. Vores forhandlere, der findes
i mere end 130 lande, sælger, servicerer og vejleder
inden for hele sortimentet af Trimble Agricultureprodukter og -løsninger.

Teknologi til
præcisionslandbrug
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Trimble Select
Trimble Select var den første på markedet med præcisionslandbrug
skabt af Trimble Agriculture til at levere unikke og supplerende produkter
til landbruget via Trimbles verdensomspændende netværk af forhandlere.
Trimble Select-forretningspartnere er uafhængige virksomheder, der
markedsfører og forhandler deres produkter og tjenester gennem
Trimbles verdensomspændende netværk.

Trimbles distributionsnetværk fungerer
som landmandens partner, når det gælder
præcisionslandbrug. Trimbles forhandlere over hele
verden leverer ekspertrådgivning og problemfri
implementering af præcisionsteknologi, der kan
bruges til netop din bedrift, så du kan forbedre
bedriftens effektivitet ved hjælp af det fulde sortiment
af indbygget Trimble Agriculture-hardware, -software
og -dataløsninger.

Lokal
support

Disse partnere findes i alle områder, hvor Trimble driver forretning,
primært i Nord- og Sydamerika, Europa/CIS/Rusland og Australien.
Trimble Select-produkterne kan købes hos autoriserede forhandlere.

”Min plan var at flytte ansvaret for nøjagtig sprøjtning fra maskinføreren til maskinen. Jeg elsker
simpelthen Autopilot-systemet, og det gør min maskinfører også! Han har haft nogle meget lange
arbejdsdage, men alligevel er han mindre træt til fyraften, fordi systemet styrer sig selv. Det har gjort
både hans og mit liv meget lettere, og vi opnår oven i købet større nøjagtighed.”
- Robert J. Todd om Trimbles Autopilot-system
UK

Datahåndtering
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Trimble Connected Farm er vores samlede sortiment
af præcisionsudstyr til alle aspekter af moderne
landbrugsdrift, inklusive hardware, software,
dataanalyse og GNSS-korrektionstjenester.

der kan forhale arbejdet. Når du kobler din bedrift
sammen med Trimbles guidningsskærme og mobile
software, bliver udarbejdelse af brugbare data i hele
dyrkningssæsonen både automatisk, strømlinet og let.

Trimble Connected Farm ændrer den måde,
landbruget fungerer på, over hele verden. Det er et
integreret styringsstem til landbrug, som sparer
landmandens tid og penge, samtidig med at det
reducerer de komplekse teknologiske problemer,

Med denne problemløse integration kan landmændene
oprette de dokumentationsjournaler til revision fra
offentlige myndigheder, der i stigende omfang kræves af
landbruget i dag.

LÆS MERE PÅ: agriculture.trimble.com
FØLG OS PÅ:

Kontakt GEOTEAM A/S, Energivej 34, 2750 Ballerup

TRIMBLE AGRICULTURE DIVISION
Trimble Agriculture Division
10368 Westmoor Drive
Westminster, CO 80021
USA
Telefon: +1-720-887-6100
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TRIMBLE INC.
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