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SOLUÇÕES DE

preparação e
planejamento

SOLUÇÕES DE

plantio e
semeadura

SOLUÇÕES DE

cultivo

Tecnologia que cresce
junto a você
Topcon ajuda você a enfrentar os desafios da
agricultura moderna desde o planejamento e
preparação do campo até a colheita, com uma
plataforma de arquitetura modular e aberta que
cresce quando você está pronto para maximizar a
eficiência e reduzir o custo do seu negócio.
Os rendimentos da agricultura de precisão são
bem documentados. Conte com economia de 7 a
10% sobre os insumos das culturas. Adicione mais
10% de economia com orientação e controle de
precisão. Adicione ainda mais com gerenciamento
de água, pesagem digital e soluções de
rastreamento e gerenciamento de dados.
Imagine como essas economias continuam a
crescer quando você gerencia toda sua operação
com os componentes da Topcon, que não só
auxiliam a temporada completa, mas também
fornecem gerenciamento de dados inigualável
durante e após a safra - permitindo planejar uma
maior rentabilidade na próxima.
SOLUÇÕES DE

colheita
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Se a sua estratégia é a redução de custos,
aumento do rendimento, ou ambos, a abordagem
modular de tecnologia de precisão da Topcon
oferece soluções que podem crescer junto a você.
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Ferramentas tecnológicas para um mundo em crescimento
Seja você novo na agricultura de precisão ou já um usuário poderoso
desse tipo de produto, examine atentamente o portfólio de ferramentas
de precisão da Topcon, desenvolvidas especialmente para aumentar sua
produtividade durante a safra.
Ao longo de mais de 40 anos, as soluções Digi-Star, NORAC e RDS
Technology implementaram uma visão única para fornecer tecnologia
inovadora e de fácil uso, melhorando a tomada de decisões, eficiência e
produtividade em fazendas em todo o mundo. Agora, como membros da
família Topcon Agriculture, essa visão se torna realidade através de uma
plataforma de agricultura de precisão para safras completas, baseada na
modularidade de sistemas e componentes.
Ao invés de oferecer soluções estreitas que exigem substituição completa do
sistema quando surge a necessidade de atualização, a abordagem modular
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da Topcon para a tecnologia de precisão permite adicionar funcionalidades
mais avançadas com um número mínimo de componentes. Em muitos casos,
os componentes da Topcon oferecem compatibilidade plug-and-play com
produtos de marcas competitivas existentes, utilizando o protocolo ISO 11783
para minimizar gastos e simplificar o tempo de atualização.
A visão também envolve um sério foco nos desejos e necessidades dos
usuários finais individuais ou agricultores, para que possam aproveitar ao
máximo a modularidade da plataforma Topcon. Isso permite a construção
de sistemas precisos para temporadas completas, possibilitando aos
agricultores em todo o mundo aumentar a produtividade e a lucratividade.
Quaisquer que sejam os tipos de campo, culturas ou veículos, a Topcon
oferece ferramentas de precisão de safra a safra, de ano a ano, para ajudálo a atender às necessidades de um mundo em crescimento.

ORIENTAÇÃO E PRECISÃO

Velocidade + Precisão = Produtividade
A chave para qualquer solução de agricultura de precisão é a correta
exatidão para o trabalho em específico.
A Topcon foi pioneira no posicionamento GNSS de múltipla-constelação e
tem apoiado os padrões da indústria global - ou protocolo ISOBUS - desde
o início.

Plantio

Pulverização

Colheita

Preparação do Campo

15-30 cm DGPS L1

2-4 cm
RTK <2 cm

Escolha a precisão que você necessita com base em suas aplicações
de campo e/ou tipos de cultura e a tecnologia de plataforma modular
da Topcon permitirá que você faça o trabalho de forma rápida, fácil e
econômica.

WAAS

Repetição
Decimetro L1/L2
TopNET Global-D

EGNOS
VBS

5

Receptor/controlador de direcionamento AGI-4

Uma das plataformas-chave de modularidade da
Topcon, a AGI-4 foi a primeira solução de direção
verdadeiramente modular compatível ao ISOBUS
da indústria. O AGI-4 vem de fábrica com WAAS
e EGNOS, mas é facilmente atualizável para a
precisão de 2 cm com as opções de rádio RTK.
O design modular integrado do AGI-4 incorpora a
antena, o receptor e o controlador de direção em
um único componente, oferecendo capacidade de
atualização incomparável. O sistema de direção do
AGI-4 apresenta sensores inerciais de última geração
e compensação total do terreno para oferecer
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O módulo opcional
de IMU com código
OAF permite o uso
de RTK externo
via celular (CORS,
NTRIP) ou rádio.

capacidades de aquisição de linha e de retenção
superiores. Os módulos de encaixe exclusivos
permitem que você adicione o que necessitar para
fazer seu trabalho com a devida precisão.
A compatibilidade ISO 11783 do AGI-4 com outros
terminais universais (UT) fornece a conveniência
de você entrar e sair dirijindo. Basta executar
um drop-in no AGI-4 e obter direção automática
de alta precisão que roda em seu terminal UT já
existente ou console compatível, aproveitando ao
máximo a modularidade Topcon.

O AGI-4 padrão
oferece precisões de
direcionamento WAAS,
EGNOS, MSAS e
autônoma.
Atualize para TopNET
Global-D, que oferece
precisão de 8 a 10 cm a
cada passada.

Os módulos opcionais RTK e IMU
fornecem RTK ou
NTRIP completos
com precisão de
aproximadamente
2 cm.

ORIENTAÇÃO E PRECISÃO

Receptor SGR-1
TopNETlive / Rede de estação de referência Global-D GNSS

Com a avançada tecnologia de posicionamento
Topcon TruPassTM, este receptor compacto e
resistente fornece processamento simultâneo de
sinais GPS e GLONASS com alta velocidade de
32 canais e rastreamento universal. A tecnologia
TruPass oferece precisão mais elevada e
estável a cada passada em aplicações dinâmicas
de agricultura.

TopNETlive é uma rede de referência GNSS
em tempo real e por assinatura, que fornece
dados de correção de alta qualidade para
aplicações agrícolas no mundo inteiro.
As redes da TopNETlive Global-D são
projetadas para permitir que os proprietários
do Topcon AGI-4 assinem rápida e facilmente
as soluções de alta precisão consistentes de
5 a 10 cm por passada, sem necessidade
de uma estação base ou qualquer hardware
para receptor GNSS. Com uma solução

padronizada (NET-RTK), os rovers dentro da
área de cobertura usufruem de velocidade
e confiabilidade nas inicializações e mantêm
soluções de posicionamento de alta
qualidade em todas as ocasiões.

http://topnetglobal.topcon.com

Estação de base
portátil GR-5

Estação de base
permanente MR-2

Rádio/Repetidor
SRL-35

Uma base portátil premium
equipada com o chipset Topcon
Vanguard GNSS, compatível
com tecnologia de rastreamento
universal de 226 canais. O GR-5
também inclui a tecnologia
patenteada Fence Antenna™ da
Topcon, que oferece uma antena
compacta e leve, abrangendo a
frequência completa da banda
GNSS para garantir desempenho
inigualável.

Uma solução versátil e modular
que oferece proteção contra
poeira e água, além de tolerância
a choques Milspec. O MR-2
rastreia todos os sinais de diversas
constelações, disponíveis ou
planejados, graças à tecnologia de
rastreamento universal patenteada
pela Topcon, assegurando-a como
um bom investimento para o futuro.
Fornece precisão elevada do
posicionamento com rádio RTK.

Com 35 watts, o SRL-35
fornece potência de sinal
confiável nos ambientes mais
desafiadores. Pode ser usado
com uma base RTK ou
repetidor RTK independente,
em colinas e em torno de
obstáculos físicos, como
linhas de árvores e estruturas.
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ORIENTAÇÃO E PRECISÃO

Volante elétrico AES-35

Agricultura de tráfego controlado

Projetado especificamente para veículos não aptos para direcionamento,
o AES-35 oferece desempenho hidráulico com conveniência elétrica para
produzir uma das soluções de direção mais precisas, robustas e duráveis no
mercado hoje.

A tecnologia Optimal Lines oferece agricultura de tráfego controlado com
versatilidade inigualável.

O AES-35 é um novo design com um motor de acionamento menor,
reduzindo o ruído e a área de ruído da cabine para melhorar o ambiente
físico do operador. Projetado para fácil instalação e operação, é
ambientalmente avaliado para uso em veículos abertos, com seu design
simplificado que reduz a complexidade geral da instalação do sistema.
Com seu motor elétrico silencioso de torque alto e direção direta, o AES35 oferece o melhor desempenho em uma ampla gama de aplicações na
agricultura, como tratores, pulverizadores, enleiradores e combinações.
Compatível com o AGI-4 e todos os três consoles da Topcon, é facilmente
transferível através de veículos e fornece precisão de direção de até 2 cm
com RTK - incluindo precisão RTK em sentido inverso.

A agricultura de tráfego controlado (CTF) reduz os danos de compactação
do solo causados por passadas pesadas ou repetidas sobre o terreno. O
sistema CTF limita o maquinário às mínimas áreas possíveis de pistas de
tráfego permanentes. Sem esse controle, as máquinas podem percorrer o
terreno aleatoriamente, compactando até 75% da área em uma estação e a
área inteira na estação subsequente.
Um sistema adequado de CTF pode melhorar as produções ao reduzir o
rastreamento a apenas 15% sempre na mesma área. Optimal Lines está
disponível como um código de desbloqueio opcional nos consoles Topcon
X35 e X25/Advanced.
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Consoles Topcon da Família X
Os modernos consoles de orientação multitoque
da Topcon trazem performance de ponta e
facilidade de utilização em qualquer tamanho de
propriedade. Podem ser utilizados por qualquer
tipo de operador, do iniciante ao especialista em
precisão.
O projeto de modularidade torna mais fácil a
configuração por um operador iniciante quando
há necessidade de aumentar a precisão. Além
disso, tem-se o fato de que todos eles operam
no exclusivo software Topcon Horizon, uma vez
que você aprendeu a usar um console, mudar
para outro é fácil. O Horizon permite ao usuário
personalizar várias mini-visualizações em todos os
consoles, o que facilita a intuição e o uso.
As telas touchscreen, com o software Horizon,
trazem controle de precisão e novos níveis de
desempenho.
A Família X de consoles de orientação multitoque
da Topcon leva o melhor e mais inovador
desempenho do mercado. Disponível a qualquer
tamanho de operação, se a sua propriedade busca
aumento de eficiência operacional e redução
dos custos de insumo, os conseles da Topcon
oferecem exatidão e funcionalidade para você.
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X35

X25

X14

CONSOLES

Console X14

Console X25

Console X35

‘Grande poder em um pequeno pacote’ talvez seja
a melhor descrição para o console X14 multitoque
de 4.3 polegadas. Projetado para o usuário mais
iniciante, fornece funcionalidade básica manual
e auto-orientação, bem como um controle de
aplicação do produto.

O console X25 de gama média da Topcon, com tela
de toque de 8.4 polegadas ,está disponível em dois
formatos: Design Básico e Avançado. O X25 é o
console ideal para a maioria das necessidades dos
usuários de agricultura de precisão - oferecendo altos
níveis de funcionalidade em um tamanho que se adapta
bem à maioria dos espaços internos de cabines.

O X35 é o mais novo console Topcon com tela
de toque de 12.1 polegadas. Um dispositivo de
computação de ponta, o X35 oferece velocidade e
definição de tela incomparáveis, permitindo um ótimo
posicionamento na cabine para interação do usuário.
Seu antecessor, o X30, ganhou a reputação como
o console mais fácil no mercado. Agora, o novo X35
assume esse status e vai além.

X14

X25 (Básico)

X25 (Avançado)

X35

Tamanho da tela

4.3 in. (10.9 cm)

8.4 in. (21.3 cm)

8.4 in. (21.3 cm)

12.1 in. (31 cm)

Software Horizon

•

•

•

•

•

•

•

Horizon XTEND™

•

Suporte Remoto
Mapa com Movimento

•

•

•

•

Controlador Automático AGI-4 (up to
RTK)

•

•

•

•

Gestão de Água
ScaleLink2

•
•

•

•

•

Altura de lança NORAC UC5/UC7

•

•

•

Semeadora/Apollo

•

•

•

Semeadora/Artemis

•

•

•

Pulverizador/Apollo

•

•

•

Controle de Produto de Aplicação

1

4 + VRC

8 + VRC

1 Produto

1 + VRC

1 + VRC

Aspersor/Athene
ASC/Controle de Seção Automático
Produtos
Seções

•

•

•

•

1

1

4 + VRC

8 + VRC

Até 10

Até 10

Até 30

Até 30

Colheita/YieldTrakk

•

Estação de Tempo

•

* Denota atualizações via código de desbloqueio. Desbloqueios independentes estão disponíveis para atualização através do
software Horizon. Consulte o revendedor para obter mais detalhes.

Mantendo o conceito de modularidade da Topcon,
o X35 oferece um super conjunto de recursos
avançados e capacidades dos consoles de tamanho
médio X25 e dos menores X14. O software Horizon
recompensa com altos níveis de funcionalidade e
praticidade.
O recurso Horizon XTEND ™ permite o acesso
ao X35 via smartphone ou tablet, dentro ou fora
da cabine. Isso significa que as entradas de
implemento e calibração podem ser realizadas sem
subir várias vezes na cabine para inserir os dados
de configuração. O XTEND pode simplificar uma
configuração complexa de uma semeadora a ar,
típica de duas pessoas, para um único operador.
O recurso Serviço Remoto oferece a conveniência
de economia de tempo para corrigir problemas
rapidamente. O operador nem precisa sair da cabine.
Ele permite que os técnicos façam o diagnóstico e
assumam o pedido de correção remota. Consultores
de agronomia ou assistentes técnicos podem
aconselhar e configurar remotamente.
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PLANTIO E SEMEADURA

Controladores de
Aplicação Apollo
X35
X25

AGI-4

Soluções de Semeadora a Ar

XLinks

A plataforma modular de uma ampla gama de
componentes fez da Topcon a líder mundial no
controle de precisão de semeadoras a ar.

O XLinks da Topcon para semeadoras oferece
interface fácil com reguladores que fornecem
controle de taxa e de seção. O XLinks também
permite interface para qualquer console X Family
da Topcon ou outro controlador existente com
funcionalidade básica para manter a usabilidade
versus re-fiação do implemento e instalar um novo
console de controle.

Os consoles X25 e X35 são compatíveis com
controladores de aplicações Apollo para atingir
uma precisão inigualável e alto controle de
semeadura. Combinando controle de taxa,
planejamento de trajeto, controle de seção, direção
GNSS de alta precisão e controle de dados
agronômicos completos, a Topcon estabelece
novos padrões no mercado de semeadoras.

O futuro da tecnologia de semeadura está aqui
com os Controladores de Aplicação Apollo, líderes
mundiais no controle de semeadoras. As ECUs
são fáceis de instalar, empilháveis, à prova d’água,
compatíveis com ISOBUS e, acima de tudo,
oferecem capacidades praticamente ilimitadas.
Os consoles Topcon com o software Horizon
simplificam a interface do usuário, enquanto o
ISO UT integrado oferece compatibilidade com os
terminais de trator existentes.
O Módulo de Controle CM-40 ou Controlador
Mestre (M/C) é compatível com ISOBUS com 4
canais de controle de taxa de aplicação.
O Módulo de Expansão EM-24 (E/S) foi projetado
para fornecer controle de seção adicional ao CM40, bem como monitoramento de bloqueio.
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Teclado numérico
baseado em KP-12
O teclado oferece opções tanto para uso em cabine durante
a operação quanto para uso externo para calibração. Ele
simplifica a configuração e a operação do Controlador de
Aplicação Apollo com botões programáveis pelo usuário
para controlar diversas funções como: carregamento/
descarregamento do implemento, aumento da taxa/pressão
da força descendente, modo automático/manual para
tanques de líquidos e muito mais.

Controlador de Seção
Automático ASC-10
O controlador de seção automática Topcon ASC-10 é a
maneira mais fácil e econômica de proporcionar controle
de taxa e de seção a pulverizadores ou aspersores.
O dispositivo pode interagir com os três consoles da
Topcon. É possível conectar até 3 unidades ASC-10 para
fornecer controle de até 30 seções. O ASC-10 também
permite o controle de taxas de líquidos para garantir
taxa de aplicação uniforme e consistente mesmo em
condições de velocidades variáveis no campo.
14

PLANTIO E SEMEADURA

Sistema de Controle de
Semeadura Artemis
Este sistema de acionamento elétrico multi-canal
compatível com ISOBUS fornece os requisitos de
controle e monitoramento da semeadura moderna.
Projetado para trabalhar em terminais universais,
compatíveis com ISOBUS, incluindo o Topcon X25
e X35, a Artemis fornece controle de velocidade
proporcional. O software é configurável para controlar
até quatro produtos/motores simultaneamente.

Monitor de semeadura
da RDS (MFDC 100)

Monitor de velocidade de
eixo da RDS (SSM 600)

O MFDC 100 oferece um monitoramento fácil e
econômico de várias funções de operação da
semeadura, bem como o controle da sequência
de linhas. Ele monitora a velocidade de avanço, a
área parcial/total, velocidade do ventilador, RPM
do eixo e o nível do funil colhedor. A delimitação
para agricultura de tráfego controlado (CTF) em
colheitas pequenas é também programável.

O monitoramento das velocidades do eixo
é importante no desempenho eficiente dos
implementos. Este monitor proporciona um
método simples e rentável para monitorar
velocidades de até 4 eixos em qualquer
implemento. Ele controla velocidades de 0 a 9999
RPM, velocidade de avanço, área parcial/total e
possui alarmes programáveis de advertência de
velocidade alta/baixa.

A Artemis permite a operação de semeaduras ou de
combinações semente/fertilizantes com a maioria dos
tratores modernos. A função de pré-arranque faz com
que o produto entre em repouso antes de começar a
girar. Ela também oferece capacidade de taxa variável,
além de calibração rápida e fácil. A Artemis é um
controle de nível de entrada que aumenta a eficiência,
incluindo capacidade de registro de dados. Além
disso, apresenta a modularidade Topcon permitindo a
instalação no pós venda.
15
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PLANTIO E SEMEADURA

Solução automatizada de pesagem de sementes

Soluções de Cultivos
em Fileiras
As soluções de plantio de precisão da Topcon
para grandes cultivos ou em linhas são baseadas
em ISOBUS e interagem com várias plantadeiras
compatíveis com ISOBUS, incluindo White,
DICKEY-john, Kinze e Horsch. A interface da
plantadeira suporta controle de seção automático
e controle de taxa variável através do ISO Task
Controller (TC).

Seed Tracker™ –
Gerenciamento de
Pesagem (ST 3400)
O sistema de precisão Digi-Star foi projetado
especificamente para graneleiras dotadas de células
de carga. Trata-se de uma ferramenta de pesagem
e plantio fácil de usar, de alta precisão, com recursos
completos para monitorar pesos de sementes de até
10 caixas individuais ou caixas a granel. O indicador
ST 3400 é compatível com todas as carretas
graneleiras equipadas com células de carga, inclusive
as providas de sistemas de velocidade variável.
Reduz a co-mistura de variedades, elimina o tempo

de inatividade com a função Liga/Desliga sem falhas,
mede o uso de sementes entre propriedades e
parceiros, gerencia várias fazendas com informações
para download e verifica facilmente a quantidade de
sementes entregues.
O Seed Tracker economiza tempo, enquanto os
outros sistemas de controle e direção de precisão da
Topcon economizam custo.
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X35
X25

Apollo

AGI-4

ASC-10

Soluções de Pulverização
e Aspersão

Soluções de Pulverização

Barra de luzes SI-21

Mais uma vez, a modularidade da plataforma
Topcon de uma ampla gama de componentes
traz um controle de precisão inigualável de todo o
conjunto de operações de pulverizador líquido e
aspersor líquido ou seco.

O controle avançado de plataforma de
pulverização começa com a modularidade de
componentes da Topcon, incluindo consoles
X25 ou X35, controladores de aplicativos Apollo,
sensores de culturas CropSpec e muito mais.

Os consoles X25 e X35 são compatíveis com
os controladores de aplicativos Apollo para uma
precisão de direção e controle de semeadura
inigualáveis. Combinando controle de taxa,
planejamento de trajeto, controle de seção, direção
GNSS de alta precisão e controle de dados
agronômicos completos, a Topcon estabelece novos
padrões no mercado de semeaduras.

Para os operadores menores ou aplicações de
nível iniciante, o controlador de seção automático
da Topcon ASC-10, junto do console X14, é a
maneira mais fácil e econômica de obter controle
de taxa e de seção. Para capacidade adicional,
as unidades ASC-10 podem ser conectadas ou
ligadas para fornecer controle de até 30 seções.
Elas fornecem taxa de aplicação uniforme
conforme as velocidades operacionais variam no
campo.

O aumento na modularidade da Topcon vem com
a nova barra de luzes SI-21, resistente para uso ao
ar livre em veículos sem cabine, seguindo a norma
IP65. Projetada principalmente para a orientação
básica no console X14, a SI-21 também é
compatível com os consoles X25 e X35, oferecendo
uma melhor visibilidade ao operador, uma vez
montada separada do console.
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A barra SI-21 fornece feedback através de LEDs,
com brilho controlável de forma independente, e um
display gráfico de alta visibilidade, mesmo durante
a luz do dia. Um dos benefícios mais importantes
da SI-21 é possibilitar uma visão do que está se
aproximando, para que o operador consiga adequar
o percurso e encontrar o local mais desejado para
o console.

PULVERIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Controle inteligente
de bocais com Hypro
ProStop-E
A Topcon colaborou com a Pentair Hypro para
desenvolver a compatibilidade com a válvula
Hypro ProStop-E. O controlador Topcon Apollo se
comunica com uma rede de válvulas de controle
de bocais ProStop-E que podem fornecer controle
individual (liga/desliga) ao longo da lança de
pulverizadores. A válvula Hypro ProStop-E pode
ser adaptada aos corpos dos bocais Hypro ProFlo
já existentes, tornando possível o controle do bocal
individual em seu pulverizador.

Sensores de Dossel de
Culturas CropSpec™
Os sensores de cobertura das culturas, sistema
CropSpec da Topcon, oferecem gerenciamento da
saúde da cultura para que se possa aplicar o produto
exato, na quantidade adequada, no momento e lugar
certo. Os sensores medem a refletância da planta para
determinar o teor de clorofila, que tem correlação com
a concentração de nitrogênio na folha.
Operando com os consoles X25 ou X35, os sensores
CropSpec monitoram a variabilidade em campo,
tratam ou salvam dados em tempo real para análise
futura e criam mapas de precisão.
Os sensores CropSpec são verdadeiramente
modulares no design e baseados na competência
central de óptica da Topcon. Por serem montados no

teto da cabine, o índice de danos e perigo é menor.
Além disso, a montagem elevada no teto proporciona
maior área de cobertura do sensor no setor. Com
instalação angular, as leituras de refletância ficam
mais consistentes em suportes mais finos e menos
suscetíveis ao vento.
O módulo plug-in oferece operação 24 horas, 7 dias
por semana, leitura consistente dia e noite, aplicação
em tempo real quando desejada e, acima de tudo,
uma redução significativa nos custos de fertilizantes
através da aplicação de nutrientes com base apenas
na necessidade da colheita.

Patrocinador
orgulhoso de:
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Válvulas Proporcionais
Pacote opcional para terrenos rigorosos

Software Inteligente

Sensores
ultrasônicos sem
contato; robustos,
confiáveis e
suportes

Tecnologia Passive ControlTM

Tecnologias Active Control™ Opcionais

Unindo um pulverizador automático equipado com a direção de precisão GNSS, a seção Apollo e controle de taxa, o sensor a tempo real CropSpec, o
controle de altura da lança da NORAC, a conectividade entre campo e escritório MAGNET® e o Software SGIS, torna-se o mais avançado e eficiente
sistema de pulverização existente no mercado.
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Controle de Altura de Lança da NORAC

A NORAC foi pioneira no uso de sensores ultrassônicos
para a indústria de agricultura e continua a ser líder
mundial em sistemas de controle de altura de lanças.
Estes sistemas reduzem o dano da lança e o estresse
do operador, mantendo automaticamente as pontas
dos bocais na distância correta do topo da colheita
ou do solo. Eles permitem velocidade e precisão para
equipamentos de aplicação de grande largura.
Funções controladoras
Barras
Nível de
controle

Funções de
controle

Descrição

Controle
Principal

Slant
Control™

O Slant Control™ da NORAC controla sistematicamente o elevador principal e o ângulo da seção central dos pulverizadoes. Compensa terrenos
inclinados e taludes para manter a altura acima do solo ou do cultivo.

Padrão

Standard
Control™

O sistema NORAC Standard Control™ foi projetado para lanças de
até 90’ e para uso em terrenos menos rigorosos. O Sistema controla automaticamente o elevador das asas por meio das válvulas
de ativação/desativação do pulverizador para manter uma altura
predefinida acima do solo ou do cultivo.

Opcional

Passive Roll™

O sistema NORAC Passive Roll™ avalia e compensa automaticamente
o rolamento na seção central, enquanto controla o elevador das asas de
forma independente. O sistema impede que uma ação da lança afete
outra e mantém uma altura predefinida acima do solo ou do cultivo.

Padrão

•

Active Roll™

O sistema NORAC Active Roll™ avalia e compensa automaticamente
o rolamento da seção central, enquanto controla o elevador das asas e
o elevador principal de forma independente. Durante a rotação e o controle da seção central, as velocidades das asas aumentam e a altura é
mantida uniforme mesmo nas condições mais adversas.

Padrão

•

Active Wing
Roll™

O sistema NORAC Active Wing Roll™ controla automaticamente o
elevador das asas e o principal de forma independente, enquanto
conecta hidraulicamente as asas esquerda e direita para simular o
rolamento. Ao isolar o movimento do chassi em relação à lança, é
possível obter controle mais preciso em terrenos desafiadores.

Padrão

•

Válvulas de
ativação/desativação

Controle
Proporcional

Os UC4.5 e UC5 são os sistemas de nível de entrada
da NORAC completos, com display digital e todos os
componentes necessários para a instalação.
Os sistemas UC5 e UC7 são certificados com a norma
ISOBUS11783 e podem ser operados através de
qualquer terminal virtual, incluindo os consoles Topcon
X25 e X35.

N/A

•

O novo UC7 é o mais avançado sistema de controle
de altura de barra no mercado para pulverização em
culturas. UC7 é um sistema completo que oferece
uma solução praticamente universal para todos os
tipos de equipamento de aplicação. Ele oferece LEDs
para resolução de problemas, é compatível com
monitores UT e é facilmente atualizado via USB. Com
o projeto de plataforma modular da Topcon, o UC7 é
construído com funcionalidades futuras em mente.
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Soluções de Aspersão
O controle de taxa baseado em peso tem sido uma
tecnologia central de RDS por mais de 40 anos,
proporcionando controle de precisão superior de
fertilizantes granulares e aspersores de estrume seco.
A plataforma para fertilizantes granulares ou
aspersores de estrume seco da Topcon oferece
controle de precisão sem igual. A capacidade de
taxa variável pode ser realizada a partir de mapas de
prescrição importados ou gerados em tempo real,
como também mapas personalizados.
Os consoles da Topcon são compatíveis com os
sistemas hidráulicos de aspersão mais populares e
oferecem suporte a aspersores acionados por correia
ou atuador. Controle e monitore até dois rotores
ou configurações de esteiras múltiplas ou mesmo
divididas com controle automático de seção (ASC)
usando o controlador ASC-10.

Medidor de velocidade e
área da RDS (SAM 400)
O medidor de velocidade e área da RDS (SAM
400) avalia e monitora espaço, distância, tempo
e taxa de produtividade no campo. Além de
monitorar os avanços e o RPM dos eixos, mede
também áreas parciais/totais, distância parcial/
total, operação, hora e taxa de produtividade.
Também possui alarmes programáveis pelo cliente.

Athene™
Desenvolvido pela RDS, o Athene obtém respostas
rápidas e precisas em um sistema com regulação
e monitoramento fáceis de usar para rotores ou
aspersores de adubo. Ele assegura o controle
preciso de todos os tipos de adubo e resíduos
animais. Compatível com a tecnologia de taxa
variável, o sistema proporciona a taxa de aplicação
correta independentemente de mudanças na
velocidade e densidade do produto.
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Soluções de colheita
A modularidade da plataforma dos receptores
GNSS da Topcon e dos consoles de última geração,
proporciona um controle de precisão inigualável,
reduz o estresse do operador e a eficiência diurna ou
noturna em qualquer operação de colheita.

YieldTrakk™

Sensor de Umidade

Quando você conecta a direção automática de alta
precisão com monitoramento de rendimento da
colheita e pesagem de grãos, você tem um sistema
de colheita incomparável com a capacidade de
enviar todos os dados digitalmente para a nuvem,
podendo acessar do escritório da fazenda para
registro mais detalhado.
YieldTrakk YM-1

Desenvolvido em parceria entre a Topcon e a RDS,
a YieldTrakk oferece para os seus produtos de
direção, posicionamento e controle de máquinas
líderes no mercado, uma solução de monitoramento
de rendimento baseada em óptica comprovada na
indústria e no campo. Obtenha um novo nível de alta
precisão de rendimento/monitorização da umidade
que proporciona desempenho ideal e dados de
qualidade de culturas para
maximizar a produtividade e
rentabilidade.
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Integrado com o console
touchscreen X35 da Topcon
e o software Horizon, o
YieldTrakk exibe níveis de
rendimento e umidade
em conjuntos de dados
separados, proporcionando
ao operador uma
compreensão mais completa
das condições de campo e
cultura para permitir melhores decisões agronômicas.

COLHEITA

ERM WIFI

Digi-Star Harvest
Tracker™: Pesagem para
vagões graneleiros
Esta interface repleta de recursos para vagão
graneleiro oferece benefícios significativos na gravação
e no gerenciamento para produtores ou ceifadeiras
personalizadas. O sistema de gerenciamento
automatizado de precisão Harvest Tracker permite o
download rápido e fácil dos dados coletados via pen
drive ou pelo aplicativo via WiFi. Faça a medição das
produções de cultivo, compare o desempenho de
campos individuais, economize tempo ao pesar no
campo e muito mais.
O aplicativo Harvest Tracker oferece operador de
combinação com controle remoto da balança durante
o carregamento, calibrando o monitor de produção,
campos de carga, ID do caminhão e muito mais.

GT 465

GT 560

X25

GT 560

GT 465

O indicador GT 560 é projetado para trabalhar
com vagões graneleiros, caixas de gravidade e
caixas de forragem. Além de rastrear os dados de
colheita por telefone ou tablet, o agricultor é capaz
de registrar automaticamente o local e o teor de
umidade dos grãos. O software Harvest Tracker
não só gerencia dados, como também fornece
informações simples de mapeamento para mostrar
onde ocorre o carregamento e descarregamento.

O sistema GT 465 Harvest Tracker usa o terminal
ISOBUS do trator ou um console X25 ou X35 da
Topcon para reduzir a desordem na cabine. O
sistema é fácil de aprender e usar, oferece opções de
visualização remota e é compatível com os principais
terminais virtuais do setor agrícola.
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GR-5

Formação do terreno GNSS
– Drenagem da Superfície e
Conservação de água

X35

CR-G5

A drenagem adequada é vital para o desempenho no campo. O
posicionador GNSS da Topcon fornece maior precisão com controle de
raspador único ou duplo, além da possibilidade de nivelar mais de 12.000
acres (4.800 hectares) em uma única configuração. O sistema GNSS oferece
operação 24 horas por dia, todos os dias e pode atuar em condições de
poeira que dificultariam consideravelmente o emprego de lasers.

AGI-4
MC-A1
MC-R3

A solução GNSS da Topcon permite ao operador fazer levantamentos, criar
mapas de corte/aterro e começar a nivelar sem sequer deixar a cabine. Os
cálculos de otimização de adequação reduzem o número de jardas em até
10% em comparação aos levantamentos a laser com cálculo manual.
Combine a plataforma GNSS da Topcon com o melhor sistema de
navegação automática e o melhor nivelamento de terra do mundo. Usando
o console X35 da Topcon e o controlador AGI-4 Receptor/Direção, você tem
o sistema mais sofisticado do mercado.
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Console X35
O sistema oferece alta precisão de formação
de terreno na direção automática. O console
X35, através do software Horizon, pode ser
associado com o receptor AGI-4 para alcançar
um desempenho de formação de terreno
incomparável.

Receptor/controlador de
direcionamento AGI-4
A montagem com encaixe opcional nos módulos
RTK e IMU proporciona uma precisão total de RTK
ou NTRIP com controle de direcção para ± 2 cm
(sub-polegadas).
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MC-R3

GR-5

A unidade combina receptores, rádios e
controladores em um sistema robusto que oferece
a maior variedade de controladores de válvulas do
mercado.

O mais novo modelo do GR-5 é equipado com o
chipset Topcon Vanguard GNSS, compatível
com tecnologia de rastreamento universal de 226
canais para garantir desempenho inigualável.

Software AGForm-3D com
Variable Slope PWCS
Topcon redesenhou o AGForm-3D como um
sistema mais robusto com muitos refinamentos. Este
software de última geração para levantamento e
design, está agora disponível por assinatura (mínimo
de seis meses), o que simplifica a implementação de
atualizações de software, permitindo que você use
apenas a quantidade de serviço que precisa.
O AGForm-3D fornece levantamento independente
de campos e cria declives planos, simples ou duplos,
ou multi-declives, sem sair da cabine do veículo.

MC-A1

CR-G5

Antena de precisão de frequência e constelação
duplas, com tecnologia de microcentro e plano
de solo integrado para reduzir erros de múltiplos
caminhos.

A antena em domo do CR-G5 garante
desempenho excepcional em ambientes mais
suscetíveis a múltiplos caminhos.

Inclinação Contínua Piecewise
da Topcon (PWCS)
Revoluciona o nivelamento de terreno ao reduzir
significativamente o volume de material movido ao
manter as superfícies do projeto mais próximas
do terreno original do que os antigos métodos
multiplanar.
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Nivelamento de terreno
a laser

Dual Control 9164

Single Control 9256

Controle de elevação em em dois scrapers ou
desnível e elevação em um scraper. É combinado
com os mastros de levantamento TM-1 ou usa
mastros rígidos para maior economia.

Combinado com o mastro TM-1 e o receptor
a laser LS-B110 para controle e levantamento
automáticos em um único scraper. Perfeito
para nivelamento de campo ou manutenção de
estradas ou valas.

Os sistemas a laser da Topcon oferecem tecnologia
comprovada pelo tempo e pelo trabalho de campo,
com opções de controle de scraper unitário ou
duplo, adequando-se às suas necessidades de
nivelamento, desde a indicação manual básica
até o controle de
máquina totalmente
automático.

Receptor a laser
LS-B110

Mastro elétrico
TM-1

Lasers para taludes simples
e duplos da série RL-200

Indicadores visuais de
nivelamento para controle
automático ou manual de
elevação hidráulica de última
geração.

O TM-1 é instalado na estrutura
principal do scraper, onde eleva/
rebaixa o receptor a laser para
levantamentos rápidos e precisos.

Os lasers da série RL-200 da Topcon definem
novos padrões de simplicidade e precisão. Escolha
entre dois modelos: o RL-200 1S para taludes
simples ou o RL-200 2S para taludes duplos. O
RL-200 1S oferece taludes simples de -5% até
+25% e o RL-200 2S oferece taludes duplos de
até +/- 10% no eixo X ou o maior desempenho no
eixo Y do mercado: -5 a +25%.
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Gerenciamento de
dados FMIS

32

Compartilhamento de
arquivos em nuvem

CONECTIVIDADE E GESTÃO DE DADOS

AM-53

Gestão de Frota

Mobile Ag Network (MAGNET®)

O sistema telemático AM-53 da Topcon proporciona uma gestão completa da
frota com informações sobre a produtividade e utilização do equipamento, bem
como o consumo de combustível nas máquinas CANbus. Ele pode exportar
dados através da nuvem para uma central de gerenciamento.

Conectar digitalmente o campo ao escritório traz aumentos significativos
na produtividade. É aqui o lugar onde o MAGNET brilha, como um serviço
baseado em navegador web que simplifica o gerenciamento de dados de
campo e escritório na nuvem.

O AM-53 é capaz de saber onde as máquinas estão fisicamente localizadas,
alerta para tempo ocioso excessivo, motor ligado/desligado e detecção de
movimento. Os limites do GeoFence e o monitoramento do toque de recolher
aumentam a segurança do operador e podem capturar problemas de
equipamento antes que causem mais danos.

O MAGNET pode ser obtido por assinaturas de licença mensais ou anuais e
não tem limite de usuários em uma conta única. Após o aplicativo MAGNET
Mobile Exchange Ag ser configurado, o usuário pode transferir arquivos de
dados de diversos veículos para a nuvem; o aplicativo fica, então, acessível
do escritório ou de outras máquinas.

AM-53 é fácil de usar, fornece notificações em tempo real e economia significativa
de custos, fornecendo visibilidade total do que está acontecendo no campo.

A transferência de arquivos do MAGNET Mobile Ag Network traz a facilidade
de acesso a todos os valiosos dados gerados pelas soluções de precisão
AG da Topcon.
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Plataforma de gerenciamento de dados
SGIS - Um patrimônio robusto de
precisão
O “motor” responsável pelos seus esforços agrícolas de precisão, o
SGIS fornece informações que mantêm você no controle e aumentam
a rentabilidade com uma ferramenta poderosa e sofisticada para
mapeamento agrícola e planejamento de culturas.
Com o software SGIS da Topcon, usuários podem criar, de maneira
eficiente e eficaz, planos de múltiplos produtos e com taxa variável
que são personalizados de acordo com as condições e os requisitos
locais dos produtores. O software SGIS direciona as recomendações
agronômicas e econômicas e estimula decisões de produção de cultivo
mais lucrativas.
As soluções de gerenciamento de dados SGIS da Topcon agora incluem:
SGISfarm, para proprietários e operadores de fazendas; SGISpro,
para agrônomos profissionais; e o SGISenterprise, que proporciona
gerenciamento de dados de precisão em ambientes com diversos
usuários.
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SGISfarm

SGISpro

SGISenterprise

Gerenciamento de dados simples para
proprietários e operadores

Gerenciamento e análise de dados para
agrônomos profissionais

Simplificação da colaboração entre diversos
usuários do SGIS

Ideal para o produtor profissional, o SGISfarm
apresenta um processo fácil de usar para otimizar
a criação de mapas de taxa estável e variável
sem sacrificar a qualidade nem a precisão.
Este processo concentra-se em métodos de
recomendação comprovados, que são préempacotados em modelos prontamente disponíveis
para eliminar o processo complexo de criação de
equação. O SGISfarm importa e gerencia todos
os tipos de dados fundamentais para operações
agrícolas bem-sucedidas. Os tipos de dados
incluem: dados de teste de solo, de produção e
da aplicação, e também informações do sensor de
cultivos, solo e topografia.

Projetado sob medida para cooperativas,
agrônomos ou agricultores adeptos da tecnologia,
o SGISpro amplia a funcionalidade do SGISfarm
ao acrescentar ferramentas poderosas de análise,
que podem ser usadas para destacar as relações
entre as informações sobre produção, teste do solo
e dados da aplicação. Os usuários do SGISpro
podem oferecer com eficiência e eficácia produtos
múltiplos e planos de VRT personalizados para
atender às especificações e exigências exatas
do agricultor. O SGISpro apresenta um processo
exclusivo do setor, personalizando aplicações de
taxa variável e incluindo as exigências locais e
solicitações específicas dos clientes.

O SGISenterprise abre um novo leque de
possibilidades para conectividade entre o agricultor
e o agrônomo. Os usuários do SGISpro e do
SGISfarm podem colaborar e acessar o mesmo
banco de dados. Isto significa que um usuário do
Pro pode gerir diversos usuários do Farm e acessar
todos os seus dados. Ao mesmo tempo, os
produtores podem ser limitados apenas a visualizar
os dados pertinentes às suas operações. O que
distingue a Topcon é que fornecemos aos usuários
a oportunidade de manter o controle e o acesso
total a seus dados: eles não são transferidos para
um servidor remoto; tudo fica armazenado em um
servidor local nas instalações do cliente.

Hardware de precisão: Integração com Hardwares
Topcon e de Terceiros
Uma das principais vantagens do software SGIS é uma forte integração com a plataforma de produtos de
precisão, bem como várias máquinas da AGCO, parceira estratégica da Topcon. O SGIS é a ferramenta
perfeita para a criação de mapas de taxa variável para os consoles da família X da Topcon. Além disso, o
SGIS é compatível com praticamente todos os tipos de controladores de aplicação no mercado.
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TMR 3610

TMR Tracker™
Esse sistema de gerenciamento de ração
repleto de recursos para Windows® oferece
aos operadores ferramentas de gerenciamento
adicionais, como controle do operador, análise
de curral, troca de dados sobre ração on-line
com nutricionistas, rastreamento de ingredientes
e diversos relatórios. O TMR Tracker é uma
ferramenta de gerenciamento indispensável para
permitir que operadores pioneiros minimizem o
custo e aumentem a rentabilidade.

O Digi-Star TMR 3610 é um indicador de
gerenciamento de dados durável e intuitivo. Escolha
entre transferência de dados sem fio ou via USB de
seu PC para o indicador e vice-versa. Com o TMR
3610, programe rações em seu PC ou diretamente
do painel frontal do indicador. Compatível com o
software de gerenciamento de alimentação Digi-Star
TMR Tracker™, bem como com programas de
terceiros. A luz interna do alarme e alertas sonoros
permitem que você saiba quando você está se
aproximando dos pesos estipulados. Além disso,
faça alterações de pesos de curral e contagem de
cabeças diretamente no indicador.

Modem Externo de
Rádio ERM WIFI™
O sistema Digi-Star ERM WIFI é um modelo de
rádio externo projetado para se comunicar e
fornecer transmissão de dados junto a um portfólio
crescente de aplicativos para smartphones, tablets
e hardware. Para mistura de alimentação, o ERM
funciona com o aplicativo Digi-Star Cab Control.

Indicador TST 7600
Esse indicador de balanças repleto de recursos
para misturadoras permite que os produtores
façam ajustes na receita e registrem os dados para
uso no TMR Tracker.
Gerenciadores de ração podem alterar a matéria
seca (MS) e registrar as rejeições no indicador,
eliminando a necessidade de papelada adicional
na cabine. A tela resistiva, sensível ao toque,
funciona mesmo sem tirar as luvas. Os gráficos
organizados e os botões intuitivos facilitam o
processo de treinamento de novos operadores.
O TST 7600 atua em conjunto com qualquer
indicador de balança da Digi-Star e é compatível
com a maioria dos sistemas de comunicação sem
fio da Digi-Star.
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Aplicativo Cab Control
(Controle de Cabine)
O aplicativo Cab Control da Digi-Star permite
que o usuário visualize e controle a exibição do
indicador de escala remotamente através de
dispositivos Android ou iOS. Isso é especialmente
importante quando as circunstâncias impedem o
uso regular do Cab Control ou do Remote Display.
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Beef Tracker™

Moisture Tracker

O Beef Tracker é um software de gerenciamento
para Windows® que atua em conjunto com as
balanças do seu vagão ou caminhão misturador
de ração e permite coletar e gerenciar com
precisão e facilidade a nutrição no confinamento.

O Digi-Star Moisture Tracker, um dispositivo de
varredura portátil e compatível com Near-Infra-Red
(NIR), avalia rapidamente a matéria seca e o teor de
umidade da ração. O Moisture Tracker fornece aos
produtores de gado leituras instantâneas de matéria
seca, o que permite reagir rapidamente a mudanças
na umidade ou na matéria seca. Isso garante que a
ração entregue corresponda à proporção calculada
para atender às necessidades nutricionais dos
animais.

ALIMENTAÇÃO E PESAGEM

Sistema de pesagem
incorporado RDS
WeighLog α10

Stock Weigh™
Os sistemas de pesagem da Digi-Star foram
desenhados para ambientes adversos de pesagem
animal. A filtragem avançada de sinais, em
combinação com o recurso Lock-On exclusivo da
Digi-Star, ajuda a fornecer leituras estáveis apesar
da movimentação impaciente dos animais. O visor
retroiluminado em 14 segmentos oferece visibilidade
excelente em todos os ambientes.
Este indicador de gerenciamento avançado
permite identificação eletrônica e visual com visor
personalizável para coleta simples de dados.
O SW 4600 conta com opções de indicador de
temperatura compensada e indicador de gravação
compacto ou operado por bateria

Sistema de balanças em
plataforma de baixo perfil
Com uma esteira silenciosa, de aderência elevada
e de borracha antiderrapante da Animat, esta
plataforma está disponível com as células de
carga SW 3300 ou SW 6600. Ela não apresenta
extremidades pontiagudas e fica próxima ao chão,
oferecendo o máximo de segurança para o gado.

Um sistema poderoso, simples de instalar e
usar. Pode ser utilizado em carregadores, para
manuseio de fardos grandes, seja redondo ou
quadrado, e verificação de pesagem. Também
possui recursos de combinação de lotes. Maximiza
a produtividade e reduz movimentação do veículo,
consumo de combustível e desgaste da máquina
e dos pneus.
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www.topconagriculture.com

www.digi-star.com

www.rdstec.com

www.norac.ca
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