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Especificações

Processador Processador Dual Core
de nível automotivo
com capacidade gráfica
avançada

Visor 8,4 polegadas, colorido
(24 bits), retroiluminação
com LED, tratamento
antirreflexo para
legibilidade aprimorada
sob luz solar

Interface do
usuário

Interface com tela  
sensível ao toque
Tecla liga/desliga

Alto-falante Aproximadamente
90 dB a 1 m

Interfaces 4 CANs, ISO/DIS 11898
1 USB 2.0 inicializável
1 USB 2.0 não inicializável
3 entradas digitais
1 entrada de radar
1 entrada analógica
1 saída de radar
1 saída de áudio estéreo
1 RS-232 de 5 fios
3 RS-232 de 3 fios
Ethernet via conector
RJ-45 lacrado

Sensores Luz, temperatura, tensão

LED LED multicor frontal

Carcaça Em alumínio fundido
com pintura eletrostática
a pó, com sistema de
resfriamento passivo

Montagem Sistema de montagem
RAM tipo C, com esfera
de 1,5 polegada

Fonte de
alimentação

9–36 VCC (Máx. 8 A)

Peso 2 kg

Resistência à
água/poeira

IP67

Temperatura 
    Operacional
    Armazenamento 

 
-25°C a 65°C
-30°C a 85°C

Imunidade De acordo com
ISO 7637-2 e ISO 7637-3

ESD 
    Manuseio
    Operacional 

 
ISO 10605: 8 kV
ISO 10605: 15 kV

EMC Conformidade com FCC,
marcação CE, e-Mark e
RCM

• Console nível de entrada

• Compatível ISOBUS

• Sistema de fácil utilização com o  
 software Horizon

• Funções desbloqueadas - aumente a 
 funcionalidade de acordo com a 
 necessidade

O console sensível ao toque X23 oferece uma interface simples, baseada em 
ícones e configuráveis ao uso com uma alta gama de padrões de direção 
(incluindo reconhecimento de manobra e perímetro). Apresenta display claro 
e legível sob luz solar, desenhado para fácil configuração para as principais 
plataformas de máquinas agrícolas incluindo tratores, pulverizadores e 
colheitadeiras, este console é ideal para o desempenho das operações.

Guia Manual de Alta Visibilidade
Ideal para guia manual, o X23 pareado com a antena SGR-1, apresentando a 
tecnologia avançada  Topcon TruPass, para maior acuracidade e estabilidade 
passada a passada, oferece clara visibilidade e capacidade de mapeamento 
relevante nas aplicações agrícolas.

Eficaz Sistema de Pulverização em Taxa Variável
Oferece controle de pulverização líder de mercado através do Controlador de 
Aplicação Apollo. Incluindo o controle automático de seção (ASC) e controle de 
taxa variável (VRC), maximiza os insumos através de aplicações calculadas.

Console com tela sensível ao toque de 
8,4 polegadas - Nível de entrada

Guiado Manual (Antena SGR-1) •**

Mapa em Movimento •

UT, TC/Task Data/File Server •*

Controle de Aplicação - Pulverização •**

Produtos 1+VRC*

Seções Até 10

* Requer desbloqueio de software 
** Requer compra de hardware específico e desbloqueio de software


