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Topcon XD & XD+
Topcon XD/XD+ er brugervenlige og fremtidssikre GPS-konsoller til 
landbruget. XD-konsollerne kan tilpasses kundens behov og muliggør 
trinvise og behovsmæssige opgraderinger for optimal udnyttelse af 
udstyret. XD-konsollerne er som standard oplåst for Guidance-spor-
følgning, TAP, taskdata og ISOBUS-visning. Ønskes andre funktioner 
tilegnes disse via tilkøb af oplåsningskoder ved din lokale Topcon-for-
handler.  

Topcon XD-konsollerne kan efter kundens ønske anvendes som en 
simpel Guidance-løsning eller højpræcisions RTK-løsning. XD-konsol-
lerne kan monteres på både forberedte og ikke forberedte maskiner/
traktorer via egenproducerede kabelløsinger og evt. Topcon’s AES-35 
El-Rat. Topcon XD-konsollerne er kompatible med følgende antenner:

• AGM-1 (Guidance) 
• AGS-2 (Autostyring) 
• AGI-4 (Autostyring)  

Brugerflade 
Topcon XD-konsollerne har en intuitiv og ikonbaseret brugerflade 

som, kan betjenes af alle. Konsollerne er yderst fleksibele og kan 

flyttes fra/monteres i alle typer maskiner/traktorer, hvilket øger po-

tientialet markant. Konsollen er monteret med RAM-mounts, hvilket 

muliggør overflytning uden brug af værktøj. 

Trinvis opgradering 
Topcon XD-konsollerne kan løbende opgraderes i tilfælde af forhø-
jede driftskrav. Konsollerne opgraderes via oplåsningskoder, hvilket 
muliggør et mere kundetilpasset brugerinterface. Der findes følgen-
de oplåsningskoder til Topcon XD-konsollerne: 
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Oplåsningskoder 
Autostyring TC1025020-01

ISOBUS TC1041236-01

Sektionskontrol (ASC) TC1041245-01

Variabel tildeling (VRC) TC1025024-01

X-tend TC1018474-01

Headland Turns TC1025866-01

Plejespor  TC1041244-01

Kontrolleret trafik TC1001157-01

Kamera TC1004051-01

Modtagelse af tredjeparts NMEA/NMEA2000 TC1041241-01

Eksterne aplikationer TC1041239-01

Vejrstation TC1011342-01

Biomassemåling TC1041243-01

Udbyttemåling TC1007901-01

Ekstra såtanke TC1041238-01

Ekstra spredertanke TC1044221-01

Ekstra sprøjtetanke TC1041237-01

Bomhøjde styring (NORAC) TC1041242-01

Hypro ProStop-E TC1014676-01

Vandbesparelse TC1041250-01

Ekstra ISOBUS produkter TC1041249-01

Topcon XD & XD+  


