
Escolha os modernos painéis  
de controle Zimmatic. 

PARA APROVEITAR  
O MÁXIMO  
DO SEU CAMPO, 
COLOQUE  
A MELHOR 
TECNOLOGIA NELE.

500C • 700C • 712C  I  NOVOS PAINÉIS
NOVO! 



712C
O melhor da linha, com uma 
tela sensível ao toque de 12” 
completamente intuitiva e 
interativa, muito familiar para 
qualquer pessoa que utiliza um 
smartphone. Fornece informações 
detalhadas e um controle completo 
em campo ou remotamente com 
o FieldNET. É tudo que o 700C 
oferece, mais uma tela touchscreen 
em campo simples e fácil de usar.

700C
A mesma interface ultra simples  
do 500C, com posicionamento  
GPS e pronto para o FieldNET, 
permitindo automatizar remotamente  
as paradas, um gerenciamento 
avançado do canhão final, a criação 
de planos avançados e muito mais. 
É compatível com o FieldNET 
AdvisorTM para avançado manejo  
de irrigação.

500C
Nosso painel padrão é tudo menos 
padrão. O 500C vem pronto para 
o FieldNET, com controles simples 
para operação e acionamento da 
bomba. Ele ainda possui novos 
recursos internos, incluindo alerta 
de desligamento da bomba por 
pressão, reinício por pressão e 
muito mais. 

Os novos painéis oferecem uma 
facilidade de uso sem paralelo.
Isso porque a necessidade de  
cada produtor é diferente.

A nova geração de painéis ZimmaticTM lidera  
a indústria com tecnologia, sofisticação e  
uma interface intuitiva.  

As operações com a barreira inteligente (Smart Barrier) funcionam com as barricadas fixas, e virtuais permitindo que os 
produtores controlem independentemente as ações de parada automática e reversão automática para aplicações em 
pivôs setoriais. Você também pode controlar mais áreas com os recursos de gerenciamento do canhão final, incluindo a 
capacidade aprimorada de desligar o canhão remotamente ou em campo.

A necessidade de cada produtor é diferente. É por isso que oferecemos uma variedade de modernos painéis Zimmatic, 
todos prontos para o FieldNETTM e preparados para funcionar no campo. Cada um oferece a capacidade de assumir o 
controle completo da operação do pivô central. É uma tecnologia de ponta e muito fácil de usar.

* As operações com a barreira inteligente no modelo 500C são compatíveis apenas com barreiras físicas. 
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