Med xFill behøver brugere af Case IH RTK autostyring ikke at gå i panik over, at RTK referencesignalet kortvarigt forsvinder, da xFill
automatisk guider traktoren videre i op til 20 minutter..

Ganske gratis tilbyder Case IH nu et nyt signal, som eliminerer risikoen for, at traktoren mister autostyringen, når
der køres op langs læbælter, eller når mobilnettet overbelastes.
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Fra 75 antenner fordelt over landet leverer Case IH referencesignaler til kunder, som kører med det nøjagtige RTK
autostyring. Men ved kørsel op langs skovbryn og læbælter eller i områder hvor mobilnettet er overbelastes, kan der fra
tid til anden være problemer med at modtage signalet.
- Hvis kunder gentagende gange registrerer udfald af signalet på over to minutter, når der arbejdes på almindelige
marker, skal de henvende sig til deres forhandler. Men indtil nu har vi måttet acceptere udfald, når der arbejdes op langs
træer, som skærmer for signalet, og når der pludselig opstår en kø på motorvejen, og mobilnettet overbelastes ved, at
alle ringer hjem, siger Lars Grønlund, Case IH Danmark, og fortsætter:
- Men de problemer løser Case IH nu med produktet xFill.

Kører videre
Med xFill modtager traktoren konstant to referencesignaler, og hvis RTK signalet afbrydes, overtager xFill, og der kan
arbejdes videre med næsten samme præcision.
- I de første fem minutter arbejdes der med fuld præcision. Herefter aftager præcisionen gradvist, og efter 20 minutter må
man selv overtage styringen. I praksis oplever vi kun udfald på nogle få minutter, og i den situation vil føreren ikke
registrere, om der køres med det ene eller andet system, forklarer Lars Grønlund.
Xfill er gratis og koster kun en opdatering af softwaren hos Case IH forhandleren. Systemet kommer i den nye 372
modtager og kan også opdateres i versionerne FM750 og FM1000.
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