
SYSTEM NAWIGACJI
RÓWNOLEGŁEJ Z KONSOLĄ
TOPCON X14

X14 to realne
oszczędności w Twoim gospodarstwie

prosty sposób na zaoszczędzenie paliwa, 
czasu i pieniędzy

szybsze wykonanie prac rolnych 
z centymetrową dokładnością

dotykowy ekran

intuicyjna obsługa

praca wykonana szybko, dobrze
i bez strat - więcej czasu i więcej pieniędzy

wirtualna kontrola sekcji



Dane techniczne X14

WYŚWIETLACZ

Typ 3D, 480 x 272 pt., kolorowy QVGA

Średnica 10,9 cm

tryb dzień / noc / automatyczneOświetlenie

zmienny

DIODY LED

Kierunek

OBSŁUGA I WŁASNOŚCI

plan, perspektywa, aktualna ścieżka, 
powiększenie / pomniejszenieWidok

Prowadzenie proste AB, krzywe adaptacyjne, centrycznie, 
automatyczne rozpoznawanie nawrotu

prędkość, obszar pokrycia, numer ścieżki, 
informacja o ilości dostępnych satelitów, 

odchylenie od kursu

Informacje na ekranie

w formatach pdf, shape, 
możliwość zapisu na / z USB

Złącza RS-230, USB

Menu proste w obsłudze, w języku polskim

Poprawka GPS, Egnoss/WASS, OmniSTAR (VBS, DGPS), 
GLONASS

Częstotliwość pomiaru 10Hz (opcja do 20 Hz)

Wodo- i pyłoszczelność

INNE

Temperatura pracy

IP67

-30O ~+50OC 

Raporty

ANTENA GPS SGR-1 / AGI-4

ODPORNOŚĆ

Konsola X14 Antena SGR-1

-40O ~+85OC

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 05/14.

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

Specyfi kacja może zostać zmieniona bez powiadomienia.

Konsola Topcon X14
Konsola Topcon X14 jest młodszą siostrą konsoli X30.

Ekran dotykowy oferuje prostą obsługę opartą na ikonach, możliwa 
jest konfiguracja interfejsu z pełną gamą linii do prowadzenia (włącza-
jąc w to granice i uwrocia). Jasny ekran automatycznie dostosowujący 
się do warunków oferuje najłatwiejszą obsługę na rynku pojazdów 
typu traktory, opryskiwacze czy maszyny zbierające.

Wybierając prostą konsolę x14 mamy możliwość pracy od podstaw 
tj. prowadzenia manualnego z możliwością rozbudowy do dużej 
dokładności typu RTK dla potrzebujących dużej precyzji. To konsola 
prosta w obsłudze, intuicyjna oraz pozwalająca na rozbudowę.

AGI-4 GNSS odbiornik / kontroler
Konsola X14 przy niewielkim koszcie zakupu 
może pracować z dużą dokładnością dzięki 
najnowszej antenie AGI-4, która znakomicie spra-
wuje się przy autosterowaniu i jest kompatybilna 
z ISO11783. Taka konfiguracja sprawia, że urzą-
dzenie to jest jednym z bardziej rozchwytywanych 
na rynku.

Antena SGR-1
Stabilna antena SGR-1, którą wyróżnia częstotli-
wość odświeżania danych 10Hz (to znaczy 10 po-
miarów na sekundę) z możliwością rozbudowy do 
20Hz, zapewnia dotąd niespotykaną dokładność 
pomiaru oraz stabilność pozycji.

AES-25 Elektryczna kierownica
Konsola X14 jest kompatybilna z AES-25 - 
elektryczny system sterowania. 

AES-25 dzięki systemowi elektrycznemu daje 
duże udogodnienie przy pełnej hydraulicznej 
wydajności. 

Bezpośrednie podłączenie, duży moment obrotowy tworzy bardzo 
cichy system i jeden z najbardziej dokładnych na świecie.

Kolorowy dotykowy ekran 3-D.
Tworzy nowy łatwy w obsłudze 
system do jazdy równoległej.
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