
XCN-DISPLAY
MET PRECISION IQ APPLICATIE 
VOOR ELK SEIZOEN EEN OPLOSSING! 



NAV900

NAV500

AG-25

ISOBUS

Autopilot/Can-Autopilot EZ-Pilot Pro/APMD

EZ-Pilot/APMD

XCN1050

XCN750

XCN2050

XCN-DISPLAY TECHNOLOGIE 



XCN750 XCN1050 XCN2050

•  7 inch touchscreen

•  GPS, Glonass, Galileo

•  Egnos, Rangepoint RTX, 
Centerpoint RTX, RTK

•  Precision-IQ 
gebruikersinterface

•  EZ-Steer, EZ-Pilot Pro/
APMD, Autopilot/Can-
Autopilot

•  ISOBUS + Taskcontroller

•  WIFI-connectiviteit

•  10 inch touchscreen

•  GPS, Glonass, Galileo

•  Egnos, Rangepoint RTX, 
Centerpoint RTX, RTK

•  Precision-IQ 
gebruikersinterface

•  EZ-Steer, EZ-Pilot Pro/
APMD, Autopilot/Can-
Autopilot

•  ISOBUS + Taskcontroller

•  WIFI-connectiviteit

•  12 inch touchscreen

•  GPS, Glonass

•  Egnos, Rangepoint RTX, 
Centerpoint RTX, RTK

•  Precision-IQ en FM100+ 
gebruikersinterface

•  EZ-Steer, EZ-Pilot/APMD, 
Autopilot/Can-Autopilot

•  ISOBUS + Taskcontroller

✔  Werktuigsturing

✔  Kilverbak aansturing

✔  Grid aansturing

PROFITEER VAN HET GROOTSTE 
RTK-NETWERK TER WERELD!
VOLLEDIG DEKKEND, BETROUWBAAR SYSTEEM IN 
HEEL EUROPA - MET X-FILL BACK-UPTECHNOLOGIE 



XCN-DISPLAY TECHNOLOGIE 

EZ-Pilot Pro

EZ-Pilot (Pro)/APMD

•  Motor 10 cm hoog + plat stuurwiel 

goede integratie  
in de stuurkolom

•  Inductieve electromotor  

stille en soepele werking

•  Uitwisselbaar tussen machines 

hoge flexibiliteit en 
voordelig door maximaal 
gebruiksspectrum

•  Snelheidsbereik van 0,35  
tot 29 km/u**  

uitgebreide 
toepassingsmogelijkheden

•  Koppeling blijft ingeschakeld  
bij stilstand**  

werktuig controleren,  
terug instappen en 
wegrijden

•  Vooruit en achteruit rijden* 

plaats uw machines op kleine 
wendakkers optimaal om het 
volgende stuk perfect aan 
te snijden

EZ-Pilot / APMD

* slechts 15 s bij EZ-Pilot Pro
** minimaal 1,6 km/u bij EZ-Pilot (Pro)



Autopilot/Can-Autopilot

•  Snelheidsbereik van 35 m/u  
tot 30 km/u 

Van groenten planten tot gras 
maaien - ALLES is mogelijk

•  Koppeling blijft ingeschakeld  
bij stilstand  

werktuig controleren, terug 
instappen en wegrijden

•  Vooruit en achteruit rijden 

plaats uw machines op kleine 
wendakkers optimaal om het 
volgende stuk perfect aan te 
snijden

•  Volledig hydraulisch geïntegreerd  

Gebruik van de bestaande 
stuursysteemuitrusting of 
opbouw van een compleet 
hydraulisch systeem

•  Verwisselbaar tussen 
voorbereide machines  

hoge flexibiliteit en voordelig 
door maximaal gebruiksspectrum

•  Activeringsschakelaar 

Gebruik van de eigen activerings-/
joystickschakelaar van de 
machine is mogelijk



PRECISION IQ INTERFACE 

LIJNMANAGEMENT

SPUITPADEN

NEXT SWATH

CAMERA

•  Rechte lijn A-B, bocht, spiraal, richting, veldmodus en 
grens

• Lijnmanagement
•  Beheer uw lijnen (verwijderen, verplaatsen, naam geven)
•  Grenzen en hindernissen registreren

Spuitpaden zijn geschikt om onregelmatige rijspoor-
afstanden te plannen, bv. in de aardappelteelt. Als u uw 
aardappelen plant met een werkbreedte van 3 m, kan 
het systeem uw rijpaden automatisch instellen voor een 
spoorbreedte van 2,8 m.

Laat de machine zelf keren op de wendakker, zodat u zich 
volledig kunt concentreren op het optimale moment om het 
werktuig neer te laten of op te tillen.

Voeg een meerwaarde toe aan uw XCN-display door 
camera’s aan te sluiten. Zo kunt u extra beeldschermen 
besparen.



VRS DEAMON

VOLGENDE KNOP

NMEA-OUTPUT

VIRTUELE SECTIECONTROLE

Gebruik de hotspot van uw smartphone om RTK-correcties 
te ontvangen.

Tik op volgende knop om snel te wisselen tussen uw lijnen. 
Zo verliest u op de wendakker geen tijd.

Stuur de gps-correctiegegevens van uw XCN-systeem 
door naar andere werktuigterminals.
Zo bespaart u zichzelf extra gps-ontvangers.

Met deze functie kunt u zonder extra investeringskosten 
het exacte in- en uitschakelpunt van de secties visueel 
weergeven.



PRECISION IQ ADVANCED INTERFACE 

UNIVERSAL TERMINAL (UT/VT)

SECTIECONTROLE (TASK CONTROLLER)

DATAMANAGEMENT

Het XCN-display is niet alleen geschikt voor verschillende 
stuurtoepassingen, maar kan ook als ISOBUS-terminal 
worden gebruikt.
Hierdoor kunt u zich de dure aankoop van extra terminals 
besparen.

De mogelijkheid om via ISOBUS maximaal 256 secties aan 
te sturen, is uniek binnen de sector.
Plantmachines, precisiezaaimachines, meststrooiers en 
nog veel meer kunnen worden aangestuurd.

Een modern dataconcept met mogelijke import/export van 
ISOXML- en Shapefile (.shp) zorgt voor flexibiliteit.
Draadloze uitwisseling van veldgegevens (sporen, namen, 
grenzen) tussen verschillende machines is mogelijk met de 
Autosync-functie.



PRECISION IQ ADVANCED INTERFACE 

APPLICATIEKAARTEN

MULTIPRODUCT

AUTOSYNC

Door middel van vooraf opgestelde taakkaarten kunnen 
zaaidichtheid, bemesting en gewasbeschermingsmiddelen 
worden aangepast aan de locatie.

Het XCN-display kan tegelijkertijd meerdere commando’s 
versturen naar werktuigcontrollers van verschillende 
fabrikanten, in verband met: zaaidichtheid, hoeveelheid 
meststof en gewasbeschermingsmiddelen.

 

Connectez Votre  
Exploitation Agricole
AVEC TRIMBLE AUTOSYNC

La fonctionnalité Trimble® AutoSync™ vous 
simplifie la vie en connectant l’ensemble 
de votre exploitation agricole.  
Échangez facilement et automatiquement 
des lignes de guidage et d’autres 
informations essentielles entre tous vos 
appareils connectés. 
 
Avec Trimble AutoSync :

 ► Gagnez du temps 
 ► Optimisez votre organisation
 ► Réduisez les erreurs humaines

POUR EN SAVOIR PLUS :
ag.trimble.com/autosync-fr

022503-1776-FRA_AutoSync_Pull-up_33.5x92inch_0319.indd   1 1/05/2019   1:42:17 PM



FM750 INRUILACTIE
NAAR XCN1050

WISSEL UW OUD SCHERM IN  
VOOR EEN NIEUW XCN-DISPLAY

NIEUW IS ALTIJD BETER!

Meer info bij uw dealer of mail 
naar agxtend@outlook.com



TALLOZE VOORDELEN!

Meerwaarde XCN1050: 25% groter scherm, meer USB-poorten, HD-
scherm met hoge resolutie, geïntegreerde wifi-ontvanger.

Meerwaarde NAV900: gps-ontvanger met geïntegreerde hellings-
compensatie, Galileo, makkelijk te verwisselen dankzij een beperkt aantal 
componenten. 

Meerwaarde EZ-Pilot Pro: blijft bij stilstand en tijdens achteruitrijden 
(tot 15 seconden) ingeschakeld, kan via een ontgrendelingscode worden 
geüpgraded tot Autopilot Motordrive.

Meerwaarde Precision IQ-app: Android-besturingssysteem, intuïtief 
startscherm, eenvoudig lijnmanagement, spuitpaden, knop ‘Volgende’, 
virtuele sectiecontrole, sectiecontrole met maximaal 256 deelbreedtes, 
applicatiekaarten, multiproduct, VRS Deamon, IsoXML-import, Autosync.

Neem contact op met uw New Holland dealer en vraag ter plaatse een 
demonstratie van het nieuwe XCN1050-systeem aan.

NIEUW IS ALTIJD BETER!



 

AGXTEND is een toonaangevend platform voor innovatieve technologieën in de agrarische sector. Wij ontwikkelen 
en leveren baanbrekende oplossingen waarmee agrarische ondernemers hun efficiëntie en daarmee ook hun 
economische succes kunnen vergroten.

Innovatieve
bodemsensortechnologie

 ≥ Unieke en contactloze analyse van de bodem
 ≥ In kaart brengen van de:

 ≥ Waterhuishouding van de bodem
 ≥ Bodemverdichting
 ≥ Bodemsoort

 ≥ ISOBUS compatibel
 ≥ Eenvoudige installatie en bediening



  

 ≥ Opvolging en in real time optimaliseren van  
uw gewasontwikkeling

 ≥ Wees autonoom in de opvolging van uw gewas, 
onafhankelijk van weer of tijdstip van de dag

 ≥ Maak gebruik van speciaal ontwikkelde algoritmes om 
uw gewasgroei te optimaliseren

 ≥ Weergave van biomassa en mogelijke stikstofopname  
van de plant

 ≥ Dag en nacht inzetbaar
 ≥ Compatibel met de meeste kunstmeststrooiers,  

veldspuiten en mesttanks
 ≥ Hogere opbrengst door een optimale stikstofbalans

 ≥ Basisversie van de CropXplorer PRO
 ≥ Opvolging en in real time optimaliseren van  

uw gewasontwikkeling
 ≥ Passief meetsysteem dat inzetbaar is bij daglicht
 ≥ Korte terugverdientijd, ook bij kleinere percelen
 ≥ Compatibel met bijna alle merken
 ≥ ISOBUS compatibel
 ≥ Snelle montage

BASIC

PRO



 

 ≥ Plant- en bodemsensor met hoge precisie
 ≥ Meet de temperatuur en luchtvochtigheid op 

plantniveau en 1 m boven de bodem
 ≥ Meet de temperatuur van de bodem op twee 

verschillende dieptes
 ≥ Nauwkeurige informatie binnen handbereik via de 

FarmXtend App op uw telefoon
 ≥ Unieke sensor voor het optimaliseren 

en milieuvriendelijker maken van uw 
gewasbeschermingsmethoden

 ≥ Bodemsensor die de vochtigheid en temperatuur 
van de bodem in kaart brengt

 ≥ Beschikbaar in twee varianten: 30 cm en 60 cm
 ≥ Alle data wordt weergegeven in de FarmXtend App
 ≥ Mogelijkheid tot gebruik in elk type bodem



  

Elektrische  
onkruidbestrijding

 ≥ Nieuwe en milieuvriendelijke onkruidbestrijdingstechniek
 ≥ Via hoogspanning worden de planten en hun wortelgestel vernietigd 
 ≥ Geen gebruik van chemische middelen
 ≥ Behoud van de bodemstructuur, geen erosie

Gebaseerd op een gesloten, gelijkmatige en doelbewuste stroomkring



SCAN DE CODE

www.agxtend.com

DOWNLOAD DE APP

Bij vragen kan u ons steeds mailen  
via agxtend@outlook.com


