Topcon XD & XD+
• XD (7”)
• XD+ (12,1”)
• Stegvis uppgradering
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Topcon XD & XD+
Topcon XD och XD+
Topcon XD och XD+ är användarvänliga och framtidssäkra GPS
konsoler för jordbruk. XD-konsolerna kan anpassas efter behov
och möjliggöra steg-för-steg och on-demand uppgraderingar för
optimalt utnyttjande av utrustningen. XD-konsolerna är från början
upplåsta för spårföljning (guidance), ISOBUS-visning, Taskdata och
TAP. Om andra funktioner önskas förvärvas dessa genom att köpa
upplåsningskoder hos din lokala Topcon-återförsäljare.

Stegvis uppgradering
Topcon XD-konsoler kan uppgraderas kontinuerligt vid ökade drifts
krav. Konsolerna uppgraderas via aktiveringskoder, vilket möjliggör
ett mer skräddarsytt system. Nedan visas möjliga aktiveringskoder
för Topcon XD-konsoler.

Aktiveringskoder
Autostyring

TC1025020-01

ISOBUS

TC1041236-01

Sektionskontrol (ASC)

TC1041245-01

Variabel tilldelning (VRC)

TC1025024-01

Xtend

TC1018474-01

Topcon XD-konsoler är kompatibla med följande mottagare:

Headland Turns - Automatisk vändtegsvändning

TC1025866-01

Sprutspår

TC1041244-01

•

AGM-1 för Spårföljning (Guidance)

Fasta körspår - Controlled Traffic

TC1001157-01

•

AGS-2 för Autostyrning

Kamera

TC1004051-01

•

AGI-4 för Autostynring

Mottagning av tredjepart NMEA 0813/NMEA 2000

TC1041241-01

Externa applikationer

TC1041239-01

Väderstation

TC1011342-01

Mätning Biomassa

TC1041243-01

Skördemätning

TC1007901-01

Extra såbehållare

TC1041238-01

Extra spridarebehållare

TC1044221-01

Extra spruttank

TC1041237-01

Ramphöjdskontroll (NORAC)

TC1041242-01

Hypro ProStop-E

TC1014676-01

Vattenbesparing

TC1041250-01

Extra ISOBUS produkter

TC1041249-01

Topcon XD-konsolerna kan användas på kundens begäran som
en enkel vägledningslösning eller RTK-lösning med hög precisi
on. XD-konsolerna kan monteras på maskiner och traktorer som
både är GPS-förberedda och ej förberedda med hjälp av våra egen
producerade kabelsystem och eventuellt Topcon AES-35 elratt.

Användargränssnitt
Topcon XD-konsolerna har ett intuitivt och ikonbaserat gränssnitt
som kan användas av vem som helst. Konsolerna är mycket flexibla
och kan flyttas från och monteras i alla typer av maskiner och trakto
rer, vilket ökar potentialen avsevärt.
Konsolerna monteras med RAM-fästen, vilket möjliggör överflyttning

G3 - Rätt till ändringar förbehålles.

utan användning av verktyg.
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