
XCN‑2050TM

Precision Farming-displays van de volgende generatie

•	 	12.1”	Multi-touch	LCD-display	met	hoge	definitie
•	 	Robuuste	constructie	voor	dagelijks	gebruik	op	het	veld
•	 	2	USB-poorten
•	 	GPS	+	GLONASS	ontvanger
•	 	Speciaal	aangepast	AndroidTM	besturingssysteem
•	 	Geïntegreerde	videocamera	met	hoge	definitie
•	 	32GB	Flash	Memory
•	 	Virtuele	lichtbalk

Hoofdkenmerken

DISPLAY

 Krachtig  
XCN‑2050™ interface ontwikkeld met een speciaal aangepast Android™ besturingssysteem dat de capaciteiten van het product optimaal gebruikt. 
XCN‑2050™ levert voor alle precisielandbouw‑applicaties een snelle en soepele performance, kan meerdere schermen tegelijk open houden.

 Simpel 
Modulaire architectuur met minimale verbindingen op het display: minimale dikte, zeer duidelijk en gemakkelijk te installeren of over te zetten tussen 
verschillende voertuigen. Intuïtief menu voor instelling en kalibratie, om de installatietijd te reduceren.

 Slim
De interactie en het ontwerp, zoals op een tablet werkt het 'vegen' over het scherm, het scrollen en het in‑ en uitzoomen hetzelfde als op uw favoriete 
apparaat. Verbeterde grafische vormgeving, geoptimaliseerde workflows en verbeterde aanrakingsgevoeligheid om het dagelijkse gebruik te versnellen.

 Aangesloten
Telematica‑functies, communicatie tussen voertuigen, remote assistant en nog veel meer.

 Compatibel
XCN‑2050™ is compatibel met de meeste bestaande stuursystemen, precisielandbouwsystemen en nauwkeurigheidsniveaus. XCN‑2050™ is volledig 
gedeblokkeerd voor GLONASS satellietenconstellatie zonder dat u verder iets hoeft te doen.

Voordelen voor de gebruiker

RTK 
2,5 cm

Compatibele nauwkeurigheidsniveaus

CenterPointTM 
RTXTM 

3,8 cm

RangePointTM 
RTXTM 
15 cm

 
EGNOS
20 cm

OmniSTAR® 
XP/HP/G2

12 tot 10 cm

Vermijd 
signaalverlies* 

• Compatibel met xFillTM

• Geschikt voor GLONASS

* alleen met RTK ontgrendeling display



XCN‑2050TM

Bijbehorende producten

EZ-PilotTM

Stuursysteem met elektrische 
motor met hoog koppel

AutopilotTM

Geïntegreerd stuursysteem

Camera
Check uw achteruitkijkcamera's 

vanaf uw display

Field-IQTM

Automatisch besturingssysteem 
voor sectieregeling en toepassing 

van variabele snelheid

GreenSeekerTM°

Een meer efficiënte en nauwkeurige 
manier om gewas‑inputs te beheren

Sensor 
signal

Internal light
EmittedRefl ected

Neem	contact	op	met	uw	New	Holland	dealer

DISPLAY

ISOBUS	* °
Bestuur uw werktuig direct 

vanaf uw XCN‑2050™

Telematica°

Voertuig	Sync°

Remote	Assistant

TrueGuideTM°

Actieve werktuigsturing

TrueTrackerTM°

Passief werktuiggeleidingssysteem

EZ-Steer®

Gemakkelijk te installeren, gemakkelijk te gebruiken en gemakkelijk 
over te zetten naar het stuursysteem van een 2e machine

video on‑line

www.newholland.com

* alleen met werktuigen die geschikt zijn voor ISOBUS

° niet beschikbaar bij de lancering, zal bij toekomstige software‑updates ge‑upload worden


