GERENCIAMENTO DE MÁQUINAS
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Gerenciamento preciso longe do campo

AgCommand

Gerenciamento de máquinas

Aumentar o rendimento e reduzir custos são as
premissas básicas levadas em conta pela Valtra na
criação de ferramentas tecnológicas. A partir desses
conceitos, a marca apresenta mais uma inovação
voltada para a agricultura de precisão: o AgCommand.
Um sistema de telemetria usado para gerenciamento
de frotas, que registra informações de posicionamento
e funcionamento da máquina.

Criação de relatório
de eficiência

Por dentro da tecnologia

Tela de imediato – visão geral da máquina

O sistema AgCommand captura com exatidão
informações da máquina – sua localização, velocidade,
horas de trabalho do motor e status de operação
(desligada, parada, em operação, em manobra ou em
transporte). Esses dados são enviados via sinal de
celular para um servidor de forma automática, sem que
o operador precise acionar qualquer comando. Assim
que a máquina é ligada, o sistema já inicia a captura
dos dados, que podem ser visualizados minuto a
minuto por um usuário conectado à internet.

Vantagens
A ferramenta mostra todos os passos da frota com a
geração de relatórios precisos sobre o seu desempenho.
Dessa forma, aumentar o rendimento das máquinas fica
muito mais fácil.
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A ferramenta pode ser configurada para enviar
avisos periódicos ao celular do usuário. Por exemplo,
uma mensagem é enviada caso a máquina fique
determinado tempo parada, que pode acusar um
problema mecânico e ajudar o usuário a tomar uma
providência de forma mais rápida. O sistema de avisos
pode ser usado, ainda, para alertar o usuário quando
a máquina ultrapassar um perímetro pré-estabelecido.
Além disso, serviços de manutenção podem ser
programados diretamente no website.

Criação de limites virtuais
para áreas específicas

Histórico de operações
da máquina
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