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RosPlough
- Ensartet pløjning 

RosPlough kan 
betjenes genem 
enhver ISOBUS-
termninal. 
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• Lift status - auto-starter og stopper plovstyringen

• Positions data fra traktorens eksisterende autostyring 
overføres automatisk. De fleste større gps mærker under-
støtter positions data over Isobus 

• Plovstyringen betjenes gennem traktorens eksisterende 
ISOBUS terminal

• Efter kalibrering af ploven, oprettes der et redskab på kon-
sollen med den ønskede arbejdsbredde, som ploven skal 
køre med

• Valgtfrit om autostyringen på traktoren bruges samtidigt

Enkle funktioner letter arbejdet

RosPlough gør det muligt at betjene ploven med 
hjælp fra traktorens eksisterende RTK autostyring.

Plovstyring via eksisterende 
Isobus terminal

RosPlough muliggør en mere ensartet pløjning, hvor ujævnhe-
der, forskellige boniteter og hældninger på marken ikke kom-
mer til udtryk i det færdige resultat. Man kan ligeledes ikke se 
sammenpløjningen, da systemet holder den nøjagtige furebred-
de på første plovfure. Det er derfor ikke nødvendigt at presse 
traktorens forhjul mod furekanten, og traktoren kan gå mere 
frit i plovfuren.  
Dette giver en bedre træklinje imellem traktor og plov og resul-
terer i et mindre effektforbrug, mindre hjulslip og derfor også et 
mindre forbrug af brændstof og sliddele. 

Hvis traktorføreren laver A-B lin-
jen ved skellet hvor pløjning skal 
afsluttes, og begynder i modsatte 
side af marken, så passer det sidste 
træk nøjagtig mod skellet.

Positions data over Isobus, fra  
traktorens eksisterende RTK  
autostyring.

Betjenes gennem traktorens  
eksisterende ISOBUS-terminal.

En mere ”lige” såning
Hvis så-linjerne er i samme retning som plovens A-B linjer, så un-
dgår man at såmaskinen trækker efter plovretningen, dette giver 
en mere ”lige” såning.  
RosPlough plovstyring kan bruges sammen med alle større RTK 
systemer på markedet, der understøtter NMEA2000. Testet på: 
Topcon, MF autoguide, Deutz Agrosky, Fendt New Varioguide.
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