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Topcon announces global Agriculture Group 

 

Livermore, Califórnia, EUA / TURIN, Itália -. 7/06/2016 - Topcon Positioning Group anuncia a formação da 

Topcon Agriculture Group, uma nova organização global que incorpora ainda mais seus negócios de 

agricultura de precisão com as empresas adquiridas recentemente para criar novas soluções de campo e 

de gestão agrícola conectados para aftermarket e clientes OEM. A sede global do novo grupo é Turim, 

Itália, com sede norte-americana regional em Fort Atkinson, Wisconsin, EUA e sede regional APAC em 

Adelaide, Austrália. 

 

"Com as nossas recentes aquisições de WACHENDORFF Elektronik, Digi-Star, RDS Technology e 

NORAC agora temos a mais ampla oferta de soluções de campo e de gestão agrícola em nossa indústria", 

disse Ray O'Connor, presidente e CEO da Topcon Positioning Group (TPG). "Vamos continuar com forte 

foco em aplicações de campo tradicionais, mas que agora também têm os sensores e software para 

fornecer planejamento abrangente, controle de processos, monitoramento de fluxo de trabalho e relatórios 

extensos que vai trazer aos nossos clientes todas as vantagens da agricultura relacionados com efeito 

positivo imediato sobre a sua produtividade. " 

 

A nova sede global em Turim, na Itália, é também um resultado desta ênfase na agricultura conectada. 

"Nossa divisão de telemática - Tierra Telematics Design - está localizada em Turim desde 2008 e tem tido 

grande sucesso em ambos os mercados de construção e agrícolas, particularmente com clientes 

importantes de OEM", disse Ivan Di Federico, Chief TPG Strategy Officer e agora também presidente da 

Topcon Agricultura. "É nosso objetivo de trazer soluções de Internet das coisas (Internet of Things - IoT) 

https://www.facebook.com/TopconToday
https://www.linkedin.com/company/topcon-positioning-systems
https://twitter.com/topcon_today
https://www.youtube.com/user/TopconToday
https://www.instagram.com/topcontoday/


 

 

para negócio agrícola que ligará todos os mecanismos da agricultura para fornecer uma estrutura de 

automação de fluxo de trabalho necessário para alcançar a agricultura sustentável e rentável." 

Fabio Isaia, o ex-CEO da Tierra irá agora se tornar CEO da Topcon Agricultura. "O novo paradigma da 

agricultura está em avançar para a integração de diferentes tecnologias para coletar dados de fontes 

heterogêneas, o que é exatamente onde vemos para onde nosso negócio está indo", disse Isaia. "Similar 

a outros setores, a nossa missão será utilizar " big data " para encontrar informações que irão ajudar os 

clientes coletar conhecimento e tomar decisões fundamentadas para melhorar seus fluxos de trabalho e 

negócios, com ROI valioso. Além disso, estamos planejando criar um ecossistema que permitirá que 

nossos clientes e seus parceiros integrar qualquer fonte e modelo de dados". 

 

WACHENDORFF Elektronik, líder mundial reconhecida na concepção e fabricação de monitor para 

cabines de equipamento fora de estrada localizado em Geisenheim, Alemanha, irá expandir as suas 

capacidades e tornar-se o local de fabricação principal para todo o Grupo Agricultura. 

 

Albert Zahalka, que foi presidente da Topcon Precision Agriculture desde 2010 é agora também COO da 

Topcon Agricultura, disse, "Digi-Star tem sido uma grande adição para a nossa empresa, e agora como 

sede regional, continuará a oferecer suas soluções de pesagem, nutrição e de gestão agrícola, juntamente 

com as vendas centralizadas e suporte para nossos distribuidores e parceiros OEM. Estamos muito 

animados para ter a nossa sede norte-americana localizada em seu coração agrícola. 

 

"NORAC Systems, com seus melhores sistemas de controle de altura da barra", disse Zahalka ", e os 

sistemas de medição inteligentes produzidos pela RDS Technology continuarão a, principalmente, fornecer 

tecnologias e soluções principais para os mercados globais de OEM." 

 

Isaia disse: "Juntamente com WACHENDORFF, Digi-Star, NORAC e RDS, podemos contar com um vasto 

e abrangente portfólio de produtos que irá tornar-se de forma inteligente conectado ao novo ecossistema 

da Topcon Agricultura, para fornecer informação que é o núcleo de toda a gama de serviços agrícolas que 

vamos oferecer aos nossos clientes. " 

 

O'Connor disse: "Este novo modelo de negócios amplia consideravelmente o alcance do nosso 

investimento nos mercados agrícolas mundiais. Ele vai voltar a centrar a nossa estrutura operacional para 

dar um forte impulso para o crescimento do aftermarket europeu e negócios de OEM, desenvolvendo ainda 

mais o nosso investimento no coração agrícola da América do Norte. Ele vai criar novas eficiências em R 

& D, engenharia e manufatura, enquanto racionalização nossa capacidade de continuar a crescer nossos 

outros negócios principais. " 

 

 

 

http://www.wachendorff-elektronik.de/en/home.html
http://digi-star.com/portuguese/index.php
http://www.norac.ca/
http://www.rdstec.com/


 

 

 

# # #  

 
 
 
Acerca do Topcon Positioning Group 

O Topcon Positioning Group está sediado em Livermore, California, USA (topconpositioning.com). O Topcon 
Positioning Group projeta, fabrica e distribui produtos de posicionamento preciso e soluções para os mercados 
globais da geomática, construção, agricultura, engenharia civil, BIM, cartografia e SIG, controlo de frotas e controlo 
remoto.  As suas marcas inlcuem: Topcon, Sokkia, Tierra, Wachendorff Elektronik, Digi-Star, RDS Technologies, 
NORAC e 2LS. A Topcon Corporation (topcon.com), fundada em 1932, está cotada na bolsa de valores de Tóquio - 
Tokyo Stock Exchange (7732). 
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