Monitor de Colheita
O sistema de monitoramento de colheita da Ag Leader é o melhor e mais usado no mundo. Item de série
em vários modelos de colheitadeiras dos principais fabricantes de máquinas agrícolas. Crie mapas de
produtividade e umidade de grãos para serem visualizados no computador ou em tempo real no display
da colheitadeira. Veja como as condições climáticas como umidade e temperatura, diferentes variedades
plantadas ou fertilidades do solo afetam a sua produtividade instantaneamente no display Ag Leader
Integra ou Versa.

Sensores de umidade e
temperatura analisam os
grãos que sobem pelo
elevador de grãos limpos da
colheitadeira.

Quando o grão é despejado
no graneleiro um sensor
de impacto faz a leitura da
massa.

O display Ag Leader Integra
ou Versa, dentro da cabine
da colheitadeira, recebe a
informação dos sensores e
cria o mapa de acordo com
os dados do receptor de
GPS no teto da cabine.

Benefícios:
• Melhor comparação de produtividade entre
diferentes tipos de grãos ou outros insumos
utilizados.
• Dados mais confiáveis, pois a diferença entre o real
colhido e o mostrado no display é de 1 a 3%.
• Capacidade de comparar em tempo real a
produtividade entre áreas ou tipos de grãos.
• Melhor capacidade de tomada de decisões no
campo baseando-se em dados mais confiáveis de
produtividade na colheita.
• A leitura da umidade na colheita ajuda na hora de
escolher o método de armazenamento dos grãos
colhidos.
• Dados de colheita gerados podem ser importados no
software de gerenciamento agrícola SMS.
• Facilidade de trabalhar com os dados no SMS para
análise e geração de novos mapas. Assim como
planejar as suas atividades e depois exportar para o
display.
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