EN NY PRECISION FARMING DISPLAY

XCN–1050

PRECISION LAND MANAGEMENT LÖSNINGAR

FRAMTIDEN KNACKAR PÅ DÖRREN
Den nya New Holland PLM® XCN-1050 ger dig bland annat ISOBUS och styrning av maskinen i samma skärm, samt ett antal andra funktioner allt för
att göra ditt arbete i fältet mer noggrant, ekonomiskt, hållbart och snabbare utfört. Den nya displayen har samma Android baserade operativsystem
som den redan väl testade XCN-2050 displayen, och tillåter snabb och effektiv orientering i systemet som liknar en modern Android smartphone. Du
kan också lätt installera ett antal olika appar för att bygga ut ditt system och optimera användningen i samarbete med din företagsverksamhet. Med
nya XCN-1050 så får du inte bara en kompakt och lättflyttad anläggning, du får en anläggning för att göra ditt arbete mer effektivt och mer produktivt
dag för dag, med andra ord:
Detta är exakt vad du har väntat på!
PLM CUSTOMER SUPPORT

0201408181

SERVICE OCH INFORMATION FRÅN 7.00-19.00. SAMTALET ÄR GRATIS.

www.newholland.com

ALDRIG TIDIGARE HAR PRECISION VARIT SÅ ENKELT
Med den nya New Holland PLM® XCN-1050 displayen finns där inte längre något behov av
långa, sega instruktioner innan du kan använda dina precisionsodlingskunskaper, redan från
början. Gränssnittet är av samma typ som en Android smartphone, vilket integrerar dig redan
från början till maskinen till att bli produktiv med din precisionsodling. Den nya XCN-1050
displayen är designad så att den även för den oerfarna föraren snabbt kan bli förstådd, enkel
att arbeta med och snabbt blir en integrerad del av maskinens arbete.

Hög Prestanda

Användarvänlig

Ett enklare system

Kompatibel

Global GNSS satellit nätverks
åtkomst försäkrar full signal
tillgänglighet hela tiden för
högsta nivån av noggrannhet.

Det är inte bara att det är
enklare för användaren att
förstå sig på, det består även
av färre komponenter som gör
installationen och inställningarna
enklare, vilket resulterar i att du
kan spendera mer tid där du gör
nytta, på fältet.

Den takmonterade NAV900
är allt-i-ett: GPS mottagare,
gyroskåp och navigations
kontroll. Denna lösningen
reducerar kablaget i hytten som
betyder en renare och trevligare
arbetsmiljö.

Det är inte bara att den nya XCN1050 funkar bra med en rad olika
automatiska guidnings system,
den har även Bluetooth och
WiFi för att kunna skicka och ta
emot viktig information från ditt
gårdskontor.

XCN-1050

XCN-2050

10 tums skärm

12 tums skärm

ISOBUS Virtuell Terminal

Ja

Ja

ISOBUS Task Controller

Ja

Ja

Variabel giva

Ja

Ja

FUNKTIONER

TUVR

Ja

Ja

FM1000+ application

N/A

Tillval

NextSwath (Automatic End of Row Turn)

Ja

Ja (Autopilot och Autopilot Motor Drive)

TrueTracker (Redskapsstyrning)

N/A

Ja

Manuell styrning

Ja

Ja

EZ-Pilot

-

Ja

GUIDNINGS MÖJLIGHETER

EZ-Pilot Pro

Ja

-

Autopilot Motor Dive

Ja, med NAV900

Ja, med NavController III

Autopilot™

Ja, med NAV900

Ja, med NavController III

NAV 900
Inbyggd antenn, GPS-mottagare och Navgations kontroll
• Alla autostyrnings funktioner i samma enhet
• CAN baserad hydraulisk styrning
• EGNOS (20 cm), RangePoint RTX (15 cm), CenterPoint RTX (4 cm)
Korrektionssignaler:
• Fungerar med GPS, GLONASS, Galileo, Beidou och QZAA satellit konstellationer
• Kompatibel med PLM Connect RTK och andra GSM RTK signaler
• Valfri RTK radio modul

