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• Systeem op instapniveau  

• ISOBUS compatibel 

• Eenvoudig te leren en te gebruiken  
 systeem met horizon software 

• Extra functionaliteit door software upgrades.  
 Laat het systeem met u mee groeien 

De X23 touchscreen console biedt een eenvoudige, op iconen gebaseerde 
en door de gebruiker configureerbare interface met een volledig gamma 
begeleidingspatronen (inclusief grens-en U-bocht herkenning). Met een heldere, 
goed in zonlicht afleesbare display is de X23 ontworpen voor eenvoudige 
installatie in de cabine van op de markt toonaangevende machines, waaronder 
tractoren, veldspuiten en rooiers. De X23 is ideaal voor groeiende bedrijven.

Manuele geleiding met duidelijke weergave 
Samen met de SGR-1 vormt de X23 een ideale set voor manuele geleiding. 
Door de geavanceerde TruPass™-technologie van Topcon ervaart u een 
stabielere baan-aan-baan nauwkeurigheid. Door de goede helderheid van het 
scherm heeft u altijd duidelijk zicht op dat wat u weten wilt in de dynamische 
werkzaamheden binnen uw landbouwbedrijf. 

Spuiten met een krachtige variabele afgifte
De Apollo controller biedt spuitaansturing op marktleiderniveau. Samen 
met automatische sectieafsluiting (ASC) en variabele afgifte (VRC) kunt u 
opbrengsten maximaliseren door een gecalculeerde afgifte. 

8,4 inch instapmodel 
touchscreen console

Specificaties

Processor Dual-core processor 
voor toepassingen in 
vervoerstechniek met 
geavanceerde grafische 
mogelijkheden

Scherm helder 24-bits kleuren-
scherm van 8,4 inch met 
heldere LED Back-lit met 
anti-reflectiebehandeling 
waardoor betere leesbaar-
heid in vol zonlicht 

Gebruikersinterface Touchscreen-interface 
Aan/uit-knop

Luidspreker Ca. 90 dB op 1 m

Aansluitingen 4 x CAN, ISO/DIS 11898
1 x USB 2.0 opstartbaar
1 x USB 2.0 niet-opstartbaar
3 x digitale ingangen
1 x radaringang
1 x analoge ingang
1 x radaruitgang 
1 x stereo audio-uitgang 
1 x 5-draads RS-232 
3 x 3-draads RS-232
Ethernet d.m.v. afgedichte 
RJ-45-connector 
2 x analoge ingangen voor 
videocamera’s* met 12 
V/500 mA voeding

Sensoren Licht, temperatuur, 
voedingsspanning

Leds Meerkleurige led aan 
voorzijde

Behuizing Behuizing van gietaluminium 
met poedercoating,  
passieve koeling

Montage Type C, RAM-montage  
met 1,5 inch bal

Voeding 9 - 36 V gelijkspanning 
(max. 8 A)

Gewicht 2 kg

Water / stof IP67

Temperatuur 
    Bedrijf
    Opslag 

 
-25 tot 65 ºC
-30 tot 85°C

Homologatie Conform ISO 7637-2  
en ISO 7637-3

ESD 
    Hanteren 
    Bedrijf 

 
ISO 10605: 8 kV
ISO 10605: 15 kV

EMC FCC, CE-markering, 
e-markering en  
RCM-conform

Manuele geleiding (SGR-1 ontvanger) •**

Bewegende kaartweergave •

ISOBUS UT, TC/Task Data/File Server •*

Veldspuit-aansturing (Apollo) •**

Producten 1+ VRC*

Secties tot 10

* Vereist software upgrade 
** vereist extra hardware en software update


