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Det nye New Holland PLM® XCN-1050 display er fuldt ud ISOBUS kompatibelt, og giver dig en lang række nyttige funktioner, som alle er designet 
til, at gøre dit arbejde i marken mere økonomisk, bæredygtigt og præcist (spor-til-spor og år-til-år). Det nye XCN-1050 display har samme Android 
baserede bruger� ade som XCN-2050 displayet, og giver dig en nem og intuitiv brugeroplevelse. Du kan også installere forskellige apps, som kan 
hjælpe dig med yderligere at udvide og optimere dit arbejde i marken. Med XCN-1050 får du ikke kun et kompakt display som er nemt at � ytte rundt 
i dine maskiner, du får også et display, der gør dit arbejde i marken mere e� ektivt og produktivt for hver dag der går.

Det er netop det, du har ventet på!

PLM KUNDE SUPPORT +45 80320793    
GRATIS SUPPORT FRA 7.00-19.00



Indbygget antenne, GPS modtager, og navigationscontroller:

• Alle autostyringsfunktioner i én enhed
• CAN-baseret hydraulisk styring
• EGNOS (20 cm), RangePoint RTX (15 cm), CenterPoint RTX (4 cm)
Korrektionskilder:
• Understøtter GPS, GLONASS, Galileo, Beidou og QZSS konstellationer
• Kompatibel med PLM Connect RTK og andre GSM leverede RTK korrektionssignaler
• Valgfrit RTK radio modul

NAV900

ALDRIG HAR PRÆCISION VÆRET NEMMERE

Med det nye New Holland PLM® XCN-1050 display, er der ikke behov for lange instruktioner 
og manualer, før du kan gå i gang med, at bruge displayet i dit præcisionsarbejde. Displayets 
bruger� ade og funktioner er designet så skærmen nemt kan forstås og betjenes af alle, og 
hurtigt bliver en integreret del af dit daglige præcisionsarbejde i marken.

Den globale GNSS konstellation 
sikrer, at du altid har tilgængeligt 
signal til, at opnå den højeste 
præcision, en reduceret RTX 
standard konverteringstid, og en 
forbedret ydeevne - selv i tætte 
områder.

Høj ydeevne Nem at bruge Simple komponenter Kompatibel

Grundet den simple opbygning 
af systemet i displayet med færre 
komponenter, er den nemmere 
at installere og kon� gurere. Det 
betyder, at du kan bruge din tid 
på, at være produktiv i marken.

Den tagmonterede Nav900 
kan betegnes som en  „alt-i-en“ 
enhed: GPS-modtager, antenne, 
og navigationscontroller i en 
og samme komponent. Denne 
løsning samt behovet for færre 
ledninger, betyder en mere 
rummelig og komfortabel 
kabine. 

Ikke alene fungerer det nye XCN-
1050 display perfekt med en lang 
række automatiske styresystemer, 
det forbedrer også forbindelsen 
til Bluetooth og Wi-Fi for at lette 
overførslen og delingen af vigtig 
data og information fra dit kontor 
på gården.

Indbygget antenne, GPS modtager, og navigationscontroller:

• 
• 
• 
Korrektionskilder:
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XCN-1050 XCN-2050
10“ skærm 12“ skærm

FUNKTIONER
ISOBUS Virtual Terminal Ja Ja

ISOBUS Task Controller Ja Ja

Variabel tildeling Ja Ja

TUVR (sektions- og tildelingskontrol) Ja Ja

FM-1000+ app N/A Valgfri

NextSwath (automatisk vending i forageren) Ja Ja (Autopilot og Autopilot Motor Drive)

TrueTracker (redskabsstyring) N/A Ja

STYRESYSTEMER
Manuel styring Ja Ja

EZ-Pilot - Ja

EZ-Pilot Pro Ja -

Autopilot Motor Dive Ja, med Nav900 Ja, med NavController III

Autopilot™ Ja, med Nav900 Ja, med NavController III


