SEGMENTO GRÃOS

COMPUTADORES DE BORDO
Ti5 & Ti7
Os Computadores de Bordo da Hexagon oferecem recursos de Agricultura de Precisão que monitoram e
automatizam as operações agrícolas, ajudando o operador a executar suas tarefas com mais eficiência e qualidade.

CARACTERÍSTICAS
• Telas de 5”ou 7” com touch screen
• Compatíveis com diversas máquinas do mercado
• Gabinete resistente em alumínio

• Contraste de tela para visualização a noite ou em
condições de baixa visibilidade
• Registro de informações detalhadas da operação
• Ideal para qualquer operação em campo

• Intuitivos e robustos
• Capazes de importar mapas de prescrição e
exportar mapas de trabalho realizado
• Equipamento com certificação IP67

• Opção de comunicação por rede 3G e Wifi, permitindo
serviço de assistência técnica remota
• Suporte em diversos idiomas
• Ti5 compatível com até três funções (Barra de luzes +
Piloto Elétrico + Opcional)

MODOS DE OPERAÇÃO

Reta A-B

Reta A+ Ângulo

Curva Paralela A-B

Curva Adaptativa

Pivô

FUNÇÕES DISPONÍVEIS
Piloto Automático

Barra de Luzes

Sistema de auxílio à navegação que garante o bom
alinhamento e minimiza a sobrepassagem.

Orientação por setas e guia virtual para que o operador
dos equipamentos se mantenha sempre na linha certa.

• Acionamento elétrico ou hidráulico
• Sistema de correção de inclinação e
manobras bruscas
• Possibilidade de se trabalhar em retas, curvas e pivôs,
mantendo o veículo sobre a linha mesmo em
condições difíceis
• Adaptabilidade à maioria dos tratores do mercado
• Alta performance garantindo melhor tempo de ajuste
à rota
• Possibilidade de operação com “mãos livres”, para
que o operador possa se dedicar a outras
atividades agrícolas
• Possibilidade de carregamento de linhas projetadas
em escritório
• Redução da fadiga do operador.

•
•
•
•
•
•

Tela sensível ao toque
Precisão em todos os modos de operação
Barra de Luz com sensibilidade configurável
Múltiplas opções de orientação
Leitura de mapas em formato Shape (.shp)
Possibilidade de exportar ou importar mapas por
meio de USB.

Padrão no Ti5 e Ti7.

Disponível no Ti5 (Elétrico) e Ti7.

Controle de Pulverização - Corte de Seção
Controle automatizado da pulverização para minimizar a
sobreposição de insumos líquidos ou evitar o excesso
de aplicação.
• Controle automático dos bicos de pulverização,
minimizando sobreposição na aplicação de insumo
• Possibilita o controle manual das seções
• Fechamento automático de seção, evitando a
pulverização em excesso
• Permite a instalação com diversos conjuntos de
válvulas em diversos tipos de pulverizadores.

Controle de Fertilização - Taxa Variável
Sistema que regula e automatiza a aplicação de
fertilizantes, evitando o desperdício ou falhas.
•
•
•
•

Calibração e operação simples
Controlador de alta precisão
Leitura de mapas em formato Shape (.shp)
Visualização dos rastros de aplicação durante
a operação
• Registros de informações detalhadas de operação.
Disponível no Ti5 e Ti7.

Disponível no Ti5 e Ti7.

Monitor de Plantio

Controle de Plantio

Sistema que controla e regula a quantidade de sementes
aplicadas ao solo, evitando desperdícios e trazendo
melhor aproveitamento da área de trabalho.

Com um simples toque na tela, o operador pode abrir e
fechar automaticamente as embreagens da plantadeira,
ou desligar motores hidráulicos que acionam as linhas.

• Calibração aprimorada com configuração simples
• Medição da população de sementes (recomendada ou
acima da recomendação)
• Possibilidade de plantio noturno
• Redução de falhas na aplicação
• Prevenção de plantio em excesso.

• Controlador de alta precisão
• Controla até quatro insumos simultâneos, uma
semente e três adubos
• Calibração e operação simples
• Plantio em taxa variável de semente
• Monitora e controla cada seção de semente ou adubo.

Disponível no Ti5 e Ti7.

Disponível no Ti7.

VALOR DE PRECISÃO:

Precisão de Trabalho
Ti5

Ti7

• GNSS L1 - GPS/Glonass 28cm (passada a passada, 15min)
• GNSS L1/L2 - GPS/Glonass 15cm (passada a passada, 15min)
• GNSS L1/L2 - GPS/Glonass/TerraStar (4cm absoluto)
• RTK - 2 cm (absoluto)
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