
X14
4,3” konsol 

Brugervenlig touch skærm 

Topcons præcisionsstyringskonsol med automatisk visuel 
styring, der ligner og føles som de andre innovative og bru-
gervenlige X touch skærme.
Denne 4,3” fuld-touchskærm har 3D-grafik til manuel sty-
ring af kort, kortlægning med dækning, automatisk styring. 
og lysbjælke på konsollen. Topcons X14 konsol kan bruges 
til vejledning eller automatisk styring med den fordel og 
brugervenlighed, som Topcon touch-skærme er kendt for.
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X14 konsol

Som den brugervenlige X35 konsol, tilbyder X14 konsollen med 
touchskærm en enkel, ikonbaseret, brugerdefinerbar opsætning 
med et fuldt udvalg af styremønstre (herunder markgrænse og 
U-vendingsgenkendelse). Den klare skærm, som man også kan 
bruge i sollys, er let at montere på traktorer, sprøjtemaskiner og 
mejetærskere.
Konsollen tilbyder at opstarte med manuel styring til lave omkost-
ninger med mulighed for at gå videre til højere nøjagtighed helt 
frem til RTK for operatøren, som ønsker ægte præcisionsydelse.
Det er nemt at lære... nem at bruge... nem at opgradere, efterhån-
den som dine behov vokser.

SGR-1 GNSS modtager
X14 giver manuel styring og kortlægning af marken, 
når den bruges med Topcon SGR-1 GNSS mod-
tageren. SGR-1 indeholder Topcons TruPass™ 
avancerede positioneringsteknologi til højere, 
mere stabil, spor-til-spor nøjagtighed. 

AGI-4 GNSS Receiver/
Steering-Controller
Til autostyring med lav omkostning og 
høj nøjagtighed kan X14 kombineres 
med Topcons AGI-4 GNSS modtager og 
styrekontrol. AGI-4 leverer branchens 
førende ydelse og første ISO11783-kom-
patibilitet. Denne kombination åbner for en af Topcon mest ef-
terspurgte styretilstande: Guidelock. Med Guidelock genereres 
linjer automatisk baseret på eksisterende dækningsmønstre på 
marken.

AES-25/35 elektrisk styring
X14 er kompatibel med Topcons AES-35 
elektriske styring. AES-35 tilbyder elek-
trisk bekvemmelighed med fuld hydrau-
lisk ydelse. Dens højmomentmotor med 
direkte træk giver støjsvag drift og ver-
dens mest præcise elektriske styring. X14 
er kompatibel med forberedte traktorer/
maskiner.

Redskabsinterface
X14 kan udføre både automatisk sprøjtemængde- og sektions-
styring. Ekstraudstyr: Der fås ledningsnet til aktivering af grøn-
farvning på behandlet areal. 

3D touch skærm giver 
brugervenlighed og 
fleksibilitet

Nøglefunktioner
3D grafik via en 4,3” (10,9 cm) berøringsskærm

Navigationsmenuer på skærmen

Lysbjælke på skærmen

Modulopbygget design (uafhængigt af GPS)

Styringsmønstre: Linje A-B, identisk kurve, akse, guidelock

Automatisk sprøjtemængde og sektionsstyring via valgfri ECU

Kortlægning med dækning

Returneringspunkt

Modtagerkompatibilitet med Topcon SGR-1 eller AGI-4

Kompatibel med Topcon AES-35 elektrisk styring

Mulighed for flere sprog

Specifikationer
Skærm

 Type: LCD med farvegrafik og LED-baggrundsbelysning

 Mål: 4,3” (95 mm b x 53 mm h)

 Opløsning: 480 x 272 pixels

Input: Berøring, analog resistivitet

Processor

 CPU:  Freescale, 532 MHz

 Lagring:  Ca. 900 MB

 RAM:  256 MB

Strøm

 Driftinterval:  9 36V DC

 Beskyttelse:  Kortslutningsbeskyttelse

CAN-grænseflader: 2, ISO 11898

RS-232: 1, RS-232 grænseflade

Miljømæssig:  ISO 16750-4/vejkøretøjer

Driftstemperatur:  -30° til +65° C

Opbevaringstemperatur:  -40° til +85° C
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