
KONSOLA TOPCON X35

Konsolę Topcon X35 zaprojektowano
by sprostać najbardziej wymagającym 
warunkom pracy. Pomaga redukować 
koszty i zwiększyć efektywność maszyn.

szybsza i wydajniejsza praca

prosta, intuicyjna obsługa

zdalne wsparcie techniczne

automatyczna kontrola do 200 sekcji 

możliwa praca w dzień i w nocy

przyjazne oprogramowanie w języku polskim 



Dane techniczne X35

Wyświetlacz 12,1 cala, kolorowy LVDS

Sterowanie czuły dotykowy ekran double touch 

1000 cd/m2, LEDPodświetlenie

GNSS

Obudowa

Zasilanie

Waga

Temperatura pracy

Klasa odporności IP 67

Oprogramowanie HORIZON

tak, w połączeniu z antenami SGR-1/AGI-4

wytrzymała, pasywny system chłodzenia

9-32 VDC, wewnętrzna bateria N-MH (2000mA/hr, 7.2V)

1,75 kg

-30˚ to +60˚C

Temperatura 
przechowywania

-40˚ to +75˚C

Świadectwo instrumentu
Przed sprzedażą każdy nowy sprzęt jest sprawdzany i w razie potrzeby rektyfikowany - klient 
otrzymuje świadectwo instrumentu, poświadczające poprawność pracy instrumentu. (UWAGA: 
świadectwo przygotowywane i wydawane jest przez jedyny autoryzowany serwis w Polsce - TPI, na 
podstawie przeglądu sprzętu oraz wymaganych procedur przygotowania produktów Topcon do 
sprzedaży)

Gwarancja autoryzowanego serwisu
Gwarancja w Polsce. Podstawą do respektowania warunków gwarancji jest posiadanie oryginalnej 
karty gwarancyjnej, wydanej przez wyłącznego dystrybutora Topcon w Polsce - firmę TPI. Klienci 
zyskują pewność wsparcia w przypadku jakichkolwiek problemów ze sprzętem zarówno w czasie 
trwania gwarancji jak i po jej upływie.

Uwaga: upewnij się u swego sprzedawcy, czy dostarczone są powyższe dokumenty, które stanowią 
standardowe wyposażenie każdego, nowego produktu Topcon

Wszystkie prawa zastrzeżone 06/17.

Dokument nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego.

Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

System nawigacji skonfigurowany z konsolą X35 umożliwia 
automatyczne prowadzenie ciągnika zarówno po liniach 
prostych (A-B), jak również krzywych identycznych, co daje 
realną i powtarzalną dokładność RTK NTRIP +/- 2 cm. Oprócz 
tego łącząc system z maszyną obsługującą standard ISOBUS 
przejmujemy kontrolę nad sterowaniem sekcjami (siewniki, 
opryskiwacze, rozsiewacze) oraz kontrolą dawki aplikowanego 
produktu (nasiona, nawozy, oprysk). Wszystko to zintegrowane 
w jeden spójny system zarządzania TOPCON.

Konsola X35 została zaprojektowana aby sprostać połączeniu pełnej 
kontroli nad narzędziem oraz najwyższej dokładności prowadzenia. 
Dostępność szeregu dodatków oraz opcji rozbudowy znacznie ułatwia 
i przyspiesza prowadzenie wszelkich zabiegów polowych.

X35 zawiera przyjazne użytkownikowi menu wraz z możliwością jego 
konfiguracji. Umożliwia jednoczesne wyświetlanie 5 funkcji/widoków 
na ekranie, jest wytrzymała, niezawodna, posiada uniwersalną 
platformę roboczą posiadającą funkcje zarządzania gospodarstwem 
rolnym.

Dzięki zastosowaniu oprogramowania HORIZON konsola X35 oprócz 
łatwości obsługi umożliwia najwyższą precyzję autosterowania oraz 
kontroli narzędzia. Najnowsze aplikacje stworzone do współpracy z 
oprogramowaniem w znacznej mierze ułatwiają i usprawniają prace. 
Do dyspozycji mamy narzędzia takie jak: HORIZON XTEND - aplikację 
umożliwiającą podgląd widoku konsoli na dowolnym urządzeniu mobil-
nym oraz HORIZON Remote Support Tool - do zdalnego wsparcia 
pozwalającego na szybką pomoc działu technicznego.

Konsola Topcon X35

Dużo więcej niż tylko nawigacja i prowadzenie

SGR-1- odbiornik GNSS
W połączeniu z odbiornikiem SGR-1 konsola 
X35 umożliwia ręczną nawigację oraz rejestrację 
pokrytego obszaru- w sam raz jako pierwszy 
krok we wdrażaniu rolnictwa precyzyjnego w 
gospodarstwie.

AGI-4 – odbiornik GNSS / Kontroler sterowania
W połączeniu z X35 odbiornik AGI-4 staje się 
wiodącym w branży kontrolerem autosterowania 
o niezrównanych możliwościach pracy, włączając
automatyczną kontrolę sekcji (ASC), zmienne
dawkowanie nawozów (VRC), oraz kontrolę
wysokości belki opryskiwacza.

AES-35 Elektryczna kierownica

o o

Konsola Topcon X35 kontroluje 8 produktów jednocześnie oraz 
obsługuje standard ISOBUS, dzięki czemu daje możliwosc automa-
tycznej kontroli aż 200 sekcji opryskiwacza.

AES-35 dzięki systemowi elektrycznemu daje 
duże udogodnienie przy pełnej hydraulicznej 
wydajności. Podłączenie, duży moment 
obrotowy tworzy bardzo cichy system i jeden 
z najbardziej dokładnych na świecie.
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