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Konzola X14
Najnovší precízny kontroler pre farmárov od Topconu

4.3" dotyková obrazovka

Navigačné menu priamo na displeji

Svetelná lišta na displeji

Modulárny dizajn

Schémy riadenia:
 

Priame navádzacie línie A-B

Identické krivky

Kruhové navádzacie línie (Pivot)

Ukladanie trasy (Guide lock)



Systém 114
Najnovší precízny kontroler pre farmárov od Topconu

Mapovanie pokrytia

Bod návratu

Kompatibilný prijímač

Kompatibilný s AES – 25

Viaceré jazykové prevedenia

Ovládanie pomocou ikon

Jednoduché používanie

Jednoduché aktualizácie



Konzola X30
Najľahšie ovládateľný precízny kontroler pre poľnohospodárov

Multidotykový hardvér IP 67

Prispôsobiteľná obrazovka

Súčasný náhľad štyroch obrazoviek a

viacerých parametrov v malých oknách

Automatická kontrola sekcií až do

32 radov s rozhraním ISO



Systém 350
Systém kompletného precízneho ovládania

Vysoká presnosť automatického riadenia s

nastaviteľnou presnosťou až na 2cm RTK

Jednoduché používanie konzoly X30 s

funkciami Multi-Touch a ISO 11783

Nový prijímač/riadiaci kontroler

kompatibilný s ISO VT pre pohodlné

nainštalovanie a jazdenie

Nastaviteľná miera postreku a

automatická kontrola sekcií

Voliteľné elektrické riadenie

AES – 25 pre vozidlá bez prípravy

na automatické riadenie



Konzola X 25 je navrhnutá pre úplné a

precízne ovládanie zariadenia a vysoko

presné automatické riadenie pre menšie

kabíny alebo výrobcov, ktorí viac

prihliadajú na ceny. Je dostupné s

balíčkom funkcií, ktoré umožňujú

�exibilné využitie v podstate pri

akomkoľvek rozsahu prevádzky.

 

Systém 250
Výkonný farebný dotykový displej

Mini-náhľady pohybom prstov

(drag and drop)

Možnosť úplného mapovania a

spracovania údajov



Dotykové obrazovky
Preneste precízne ovládanie strojov na vyššiu úroveň

výkonnosti a jednoduchosti používania

X30
12.1 palcová

Dotyková obrazovka

X25
8 palcová

Dotyková obrazovka

X14
4.3 palcová

Dotyková obrazovka



AES-25 Elektrické riadenie
Precízne riadenie vozidiel (None Steer Ready)

Tichý, vysoko-otáčkový, priamoriadiaci

(direct-drive) motor ponúka

najpresnejšie elektrické riadenie na svete

Funguje obojsmerne – dopredu aj dozadu

Je prenosné medzi viacerými vozidlami

Funkcia senzora uhla kolesa

Presnosť až na 2 cm s RTK

Široká ponuka aplikácií vrátane žatvy a

postrekov



Automatická kontrola sekcií
Minimalizovanie vynechávania alebo prekrývania

oblastí a zníženie spotreby

Automatické vypnutie a zapnutie, keď

pripájané zariadenie prechádza

obrobenými oblasťami alebo

sa posunie mimo hraníc poľa

Topcon ASC-10 ponúka ovládanie

desiatich sekcií; prepojenie troch

ASC-10 za účelom ovládania

30 jednotlivých sekcií

Rozhranie s automatickým ovládaním

sekcií ISO umožňuje až 32 sekcií

Dodržiavanie rovnakej miery aplikácie aj

pri rôznych rýchlostiach vozidla



Variabilné dávkovanie
Jednoduché pridávanie jedného prvku

Možnosť nastavenia dávkovania jedného

alebo viacerých prípravkov znižuje

vstupné náklady

Umožňuje zvýšiť intenzitu siatia a

hnojenia tam, kde je to potrebné

Importujte aplikačné mapy,

vytvárajte si vlastné mapy,

produkujte mapy zobrazujúce

aktuálne obrábanie v reálnom čase

Súčasné ovládanie a zaznamenávanie

údajov až pre 8 produktov



Senzory úrody, podľa druhu plodiny
Integrované monitorovanie v reálnom čase

Zníženie nákladov na hnojivá vďaka

používaniu len na príslušné plodiny

Vytvorenie aplikačných máp

alebo plánovanie aj aplikácia počas

jednej jazdy

Vyvinuté v spolupráci s poprednou

celosvetovou spoločnosťou

Yara International na výrobu hnojív



Riadená premávka s optimálnymi líniami
Umožňuje zlepšenie hektárových výnosov

vďaka minimálnemu utlačeniu

Znižuje poškodenie obilia a utlačenie

pôdy spôsobené ťažkým nákladom

alebo opakovaným jazdením

Pomáha zredukovať koľaje v poli

zo 75%-100% na 15%

Ak si vyberiete ktorúkoľvek líniu v poli,

automatické riadenie rozpozná aj

susedné línie

Línie môžete prevziať zo súborov

SHAPE FILE a ISOXLM
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