AGSIG: Uma agricultura inteligente como você nunca viu antes.

Tecnologia para agricultura

Uma agricultura inteligente
como você nunca viu antes.
O AGSIG, Sistema de Informação Geográfica Agral,
possui tela touchscreen de 7 polegadas, orientação e
controle de seção e pode ser adaptado para todo tipo e
tamanho de lavoura.
Fácil de usar, o AGSIG vai mudar seu modo de pensar.
É tecnologia feita para facilitar seu trabalho no campo.

Benefícios:
Fácil de usar
Tela LCD capacitiva (visível de qualquer ângulo),
ultrabrilhante e de alta definição.
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Banco de dados do campo

Calcula a área e guarda a posição de
obstáculos ou de solo. Cria banco de dados do
seu campo e faz a medição da sua extensão.

Orientação assistida por satélite

Visualiza a posição exata e o raio de giro do
trator para corrigir rapidamente o seu círculo
de orientação no topo do cursor. Além disso,
guarda e recupera orientações para outras
atividades no campo.

Controle de seções

Cria um perfil para cada aplicação ou atividade
(semeadura, adubação, pulverização...),
definindo a largura de trabalho ou o número
de seções da barra e sua largura individual.

A prova de água e poeira
Pode ser usado em tratores sem cabine. A tela é
coberta de ponta a ponta por um vidro altamente
resistente e de fácil limpeza.

Trabalhos salvos

Receptor inteligente
Alta sensibilidade com baixo
consumo de energia.

Gestão de cabeceira

Registra os dados de cada trabalho para
verificação de condicionalidade, incluindo a
quantidade de aplicações, condutor, tempo
real, área trabalhada e implemento.

Otimiza a pulverização, especialmente para
operações de semeadeiras, em áreas
irregulares e triangulares.

Sistema Piloto Automático

Maior precisão no trabalho e redução da
fadiga do operador.

OPCIONAL
Controle remoto

O controle da máquina na palma da sua mão

Navegação terrestre

Pode ser usado no campo ou qualquer outro
lugar graças à função de navegação terrestre
e mapas incluídos.
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