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agrosystem
tecnologia ao seu alcance#somosapaixonadospelocampo

Agricultura de precisão
Guia de Produtos
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Compensação de 
curva e desligamento 
de seção
Controle de taxa fixa e 
variável com motores 
elétricos linha a linha para 
sementes.

Abertura e 
fechamento 
de máquinas 
automático
Controle integrado ao 
módulo ISOBUS para 
maior facilidade da 
operação no campo.

Controle de 
implementos em 
taxa fixa ou variável  
Efetua aplicação simultânea 
de até 8 produtos como 
sementes, adubos e 
líquidos  (limitado a 8 
válvulas PWM).

Evita 
esmagamentos 
Realiza desligamento 
automático do rastro 
do pulverizador.

Os principais benefícios

  ISO 6, a evolução do módulo Intelliag para 
ainda mais tecnologia e precisão no campo

Desenvolvido pela DICKEY-john®, é a última geração de 
monitoramento e controle de implementos, com tecno-
logia ISOBUS. É compatível com 99% das telas existentes 
no mercado nacional e customizável com sensores e em-
breagens de acordo com a demanda do produtor. Além 
disso, nosso time de campo realiza instalação e treina-
mento para garantir o uso correto do equipamento.

Plantio perfeito e 
sem sobreposições
Executa corte de 
seção linha a linha 
automático e manual.

Monitora até 196 linhas
Monitora até 196 
linhas. Uma das 
maiores capacidades 
de  monitoramento de 
sementes e adubos do 
mercado.

Características Gerais
• Fácil instalação: conector ISOBUS padrão de engate rápido plug-and-play; 
• Compatível com sensores de monitoramento, nível, pressão e rotação; 
• Armazena as informações, mesmo em caso de falta de energia; 
• Alarmes em tela cheia; 
• Melhor aproveitamento da cabine do trator  

(menos equipamentos); 
• Redução da quantidade de chicotes; 
• Facilidade de upgrade do sistema.

Intelliag Intelliag ISO 6
Monitoramento
Número de linhas da plantadeira 196 196

Singularidade (qualidade do plantio) Somente se houver 
módulo Slave

Aplicação de semente, adubo e líquido
Taxa fixa
Taxa variável 

Capacidade de controle até 4 produtos 
simultâneos

até 8 produtos 
simultâneos

Compensação de curva
Corte de sessão
Desligamento linha a linha manual
Desligamento linha a linha 
automático
Desligamento automático do 
rastro do pulverizador (evita 
esmagamentos)
Controle de abertura/fechamento de máquinas
Controle integrado ao módulo ISOBUS
Abertura de fechamento de 
plantadeira (Frame folding)

Módulos 
ISOBUS 

desenvolvidos 
pela  

DICKEY-john®. 
Exclusividade 

Agrosystem

100%
de aceitação do 
módulo Intelliag 

em 2018*

*Não houve nenhuma devolução por clientes.
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Soluções completas para o plantio perfeito
EMBREAGEM PARA PLANTIO DE PRECISÃO AGROSYSTEM
CORTE DE SEÇÃO LINHA A LINHA NO PLANTIO.
A Embreagem para Plantio de Precisão Agrosystem proporciona um plantio 
preciso, possibilitando o desligamento das linhas de maneira independen-
te, por meio de acionamento elétrico. Reduz o desperdício de sementes, 
evitando a sobreposição em arremates e bordaduras, deixando um acaba-
mento perfeito.
• Baixo consumo de energia;
• Microcontrolada;
• Compatível com a maioria das plantadeiras e terminais virtuais dispo-

níveis no mercado.

LINHA A LINHA PARA PLANTIO. 
O motor elétrico para plantio de precisão possibilita trabalhar em taxa fixa 
e variável na semente com compensação de curvas, além de realizar corte 
de seção. Reduz o desperdício de sementes, evitando a sobreposição em 
arremates e bordaduras. Com ele é possível eliminar o sistema de taxa con-
vencional hidráulica e embreagens mecânicas.

Plantios feitos com Intelliag + Embreagem Agrosystem

Embreagem

Motor Elétrico

Monitores de plantioagrosystem
tecnologia ao seu alcance

agrosystem
tecnologia ao seu alcance

agrosystem
tecnologia ao seu alcance

PM400 LIDERANÇA EM MONITORES DE PLANTIO,  
COM TECNOLOGIA DICKEY-john®.
Oferece o que há de melhor em tecnologia para o campo, 
podendo ser instalado em qualquer modelo de plantadeira e trator.
• Monitora semente e adubo - até 36 linhas
• Informa a velocidade do plantio
• Aciona alarme sonoro em caso de excesso ou falha no plantio
• Compatível com 3 opções de sensores de velocidade: GPS, radar e indutivo
• Armazena informações mesmo em caso de falta de energia
• Fornece informações precisas de área plantada, população, espaçamento 

entre sementes e sementes por metro (mínima, média e máxima)
• Permite monitorar o plantio, mesmo noturno, com total precisão, aumen-

tando o rendimento da plantadeira
• Resistente à poeira e água
• Realiza autoteste de sensores
• Certificado CE.

MP36
• 36 linhas de monitoramento de semente e adubo;
• Dois (2) modos de operação: 
• I - monitoramento de queda de semente ou fluxo de adubo.
• II -  monitoramento de taxa de plantio (população) em sementes por me-

tro e hectare;
• Compatível com sensores de semente e adubo DJ e Agrosystem e sensor 

de velocidade SVA;
• Display de cristal líquido colorido e iluminado (permite a operação noturna);
• Realiza autoteste de sensores;
• Fornece informações de velocidade, área plantada e exclusivo relatório de fa-

lhas por linhas (permite identificar as linhas com necessidade de manutenção);
• Alarme de falhas programável (sonoro e luminoso);
• Setup e operação simplificada e intuitiva;
• Sem necessidade de calibração;
• Comunicação CAN para a elaboração de mapas de plantio com equipa-

mento auxiliar (ex. Fieldview) - em desenvolvimento.
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TAXA FIXA AGROSYSTEM 
O Taxa Fixa Agrosystem é um sistema eletrônico para controlar a aplica-
ção em função da velocidade, sem erros de patinagem ou compactação 
do solo. É indicado para plantadeiras de cana, espalhadores, cultivadores 
e aplicadores em geral para adubo.
• Fácil calibração, inclusive com a máquina parada;
• Corrige a aplicação em função da velocidade GPS;
• Garante máxima precisão na aplicação;
• Diminui o desperdício de produtos, aumentando a lucratividade;
• Software gratuito compatível com o sistema Android, para configuração 

e monitoramento.

Controlador agrosystem
tecnologia ao seu alcance

agrosystem
tecnologia ao seu alcance

agrosystem
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A Agrosystem fornece ampla gama de sensores de fabricação própria ou importados para 
atender demandas variadas do produtor com precisão e tecnologia.

NOVIDADE! SENSOR DE SEMENTE HY RATE PLUS
Novidade! Precisão em todas as sementes, independentemente do tamanho 
e forma. Conta a população de sementes durante o plantio com a mais alta 
precisão, proporcionando confiança de que as linhas da sua plantadeira estão 
funcionando corretamente e que as sementes estão sendo plantadas, para oti-
mizar o potencial de rendimento.

SENSOR DE SEMENTE AGROSYSTEM
Pode ser usado em vários tipos de sementes. Contagem da população de forma 
precisa, proporcionando confiança de que as linhas da sua plantadeira estão fun-
cionando corretamente e as sementes estão sendo plantadas para otimizar o seu 
potencial de rendimento no plantio. Permite visualizar no monitor de plantio ajus-
tes necessários para manter o desempenho ideal. Compatível com todas as mar-
cas de plantadeiras.

SENSOR DE FLUXO
Disponível em 32mm/45mm. Monitora o fluxo da apli-
cação de sementes e adubos em plantadeiras.

SENSOR DE NÍVEL
Monitora e alerta o baixo nível de sementes ou adubo.

Sensores para customização de seu 
módulo ISOBUS

SENSOR DE VELOCIDADE (SVA-60)
VELOCIDADE REAL COM PRECISÃO.
O compacto SVA-60 possui base magnética que proporciona uma instala-
ção rápida e fácil, já vem calibrado de fábrica, dispensando ajustes. Fornece 
a velocidade de deslocamento por meio de sinal GPS, eliminando eventuais 
erros em função da ocorrência de patinagem. Atualiza a informação 5 vezes 
por segundo. Indicado para: tratores, plantadeiras, distribuidores de calcá-
rio/adubo, colheitadeiras e autopropelidos.
• Velocidade real e precisa independentemente das condições do terreno, 

via GPS, com a informação atualizada 5 vezes por segundo;
• Não necessita de calibração na área;
• Constante de calibração padrão.

SENSOR INDUTIVO
Monitora dentes de engrenagens, ímãs, porcas etc.

SENSOR DE RPM
Mede a velocidade de rotação do eixo.

SENSOR DE LEVANTE
Ativa ou desativa automaticamente o controle da plantadeira.

Conheça a NovAtel, mais  
nova parceira Agrosystem
Soluções confiáveis e de qualidade da mais nova parceira Agrosystem, a NovAtel, parte da divisão de Posicio-
namento Inteligente da Hexagon. 
A NovAtel é líder global em tecnologia de posicionamento de precisão entre fabricantes de equipa-
mentos (OEMs). 
A Agrosystem conta com toda linha de receptores e antenas GNSS NovAtel, para uso em sistemas de 
controle, orientação e direção de equipamentos em agricultura de precisão.
Com décadas de confiabilidade comprovada em campo, os receptores NovAtel otimizam a produtivida-
de e a eficiência dos produtores, o que lhes permite economizar tempo, reduzir os custos de insumos 
e aumentar os lucros. 

A plataforma receptora GNSS da NovAtel oferece:
• Rastreamento multiconstelação e multifrequência; 
• Flexibilidade de recursos;
• Baixo consumo de energia;
• Software atualizável em campo e de fácil configuração e  

registro de dados. 

Os receptores e antenas NovAtel são utilizados pela maioria dos grandes OEMs no Mundo!

A Agrosystem conta com toda a linha de receptores Novatel, para garantir ainda mais 
precisão aos nossos clientes.
Consulte já um de nossos técnicos e saiba mais.

Customize sua solução
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Novidade! A Agrosystem conta agora com a  
linha de agricultura de precisão da líder  

mundial Raven Precision
HAWKEYE: Sistema de Controle de Bicos Ultrapreciso!
O Sistema de Controle de Bico Hawkeye é a inovação da tecnologia Ra-
ven para o controle de aplicação do seu pulverizador. Este sistema de 
controle de produto baseado em pressão permite a aplicação precisa 
do pulverizador em uma variedade de condições, reduzindo o desvio 
da pulverização e obtendo o máximo de cada bico, que é controlado 
por sua própria válvula, fornecendo um padrão de pulverização consis-
tente, à medida que a velocidade e as condições mudam. 
O Hawkeye System é construído sobre a plataforma de comunicação 
ISOBUS, que permite que ele trabalhe com terminais virtuais ISO.

PILOTO AUTOMÁTICO SC1
Piloto automático mais confiável do mercado.
Este sistema de direção de acionamento mecânico da Raven conta 
com as novas tecnologias para manter tratores, pulverizadores en-
tre outros equipamentos sempre no caminho certo e online durante 
todo o dia. Alguns de seus recursos e benefícios são:
• Fácil instalação;
• Capacidade RTK;
• Altas velocidades de operação;
• Alto torque para melhor aquisição de linha e desempenho online;
• Simples de instalar e mover entre máquinas (tratores, colheitadei-

ras, colheitadeiras e muito mais);
• Compensação de terreno 3D;
• Operação silenciosa.

CR7
Última inovação da Raven, é um pequeno e poderoso computador de campo. 
O CR7 é leve, com 7 ” e layouts personalizáveis em trabalho. 
Um conceito de widget simples, configurações de fácil acesso e recur-
sos de Terminal Universal e Controlador de Tarefas ISO, tornam essa 
unidade poderosa em um sistema acessível e plug-and-play. O CR7 é 
compatível com transferência de arquivos Slingshot® e suporte remoto, 
orientação automática SC1 , AccuBoom ™ e muito mais.

500S
Receptor multi-GNSS de frequência única que apresenta uma confi-
guração simples e um tempo de convergência rápido. Aceita correção 
de sinal GS.

600S
Antena inteligente GNSS totalmente escalável que vem de fábrica com 
GLONASS e GL1DE ™ de frequência dupla autônoma. Aceita correção 
de Sinal GS e RTK.

VIPER 4
O Viper® 4+ integra-se à linha completa de produtos da Raven em uma 
plataforma em rede que oferece uma tela de toque (12”) capacitiva e 
uma interface intuitiva, estilo tablet, com recursos de deslizamento 
e orientação horizontal ou vertical. A fácil configuração do trabalho, 
menos toques e maior eficiência permitem recursos extraordinários 
de gerenciamento de dados.
• Tempo de inicialização mais rápido; 
• Tela até 3 vezes mais brilhante com melhor visualização periférica;
• Capacidades integradas de autoteste para ajudar a identificar pro-

blemas de software ou hardware com a própria unidade;
• Receptor GPS integrado, totalmente escalável, incluindo Satellite GS 

e RTK;
• Compatível com ISOBUS;
• ISO VT com recursos de controlador de tarefas;
• Entre outros benefícios.

Opções de antena para sua tela CR7 

Telas ISOBUS 
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A Agrosystem está estruturada para 
garantir máxima performance dos 

 equipamentos de agricultura de precisão

Assistência Técnica
Altamente especializada, com técnicos treinados internamente e diretamente pelos nossos fornecedores.

Manutenção Preventiva - Treinamentos
Estoque de PEÇAS ORIGINAIS, com GARANTIA DE FÁBRICA e qualidade no pro-
cesso de manutenção, é item essencial para que seja mantido o alto desempenho 
do aparelho. Um serviço que realmente oferece segurança para o nosso cliente.

Nossos pontos de assistência técnica estão localizados em Ribeirão Preto/SP, Rondonópolis/
MT e Lucas do Rio Verde/MT, permitindo um atendimento eficiente e rápido em todo o Brasil.
Contato: 16 3434 3835 | posvendas@agrosystem.com.br

Divisão Industrial
Atende relevantes clientes externos - desenvolvendo soluções customizadas, com 
preços competitivos e rapidez de produção - e também a demanda interna de chico-
tes especiais, visando flexibilidade e a minimização dos custos de nossas soluções.
A Divisão Industrial conta com um Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento, 
que desenvolve soluções e produtos complementares aos distribuídos no Brasil pela 
Agrosystem com foco nas demandas do mercado nacional.

*Este produto foi fabricado em uma planta cujo Sistema de Gestão da Qualidade é certificado como estando em conformidade com a norma ISO 9001 pela Intertek.

Cabo Universal ISOBUS. (Chicotes fabricados com solda por ultrassom).

Suporte em “L” (Calcareadeira Hércules).

Kit Suporte Padrão para taxa fixa e variável.

Acoplamento para suporte quadrado (Calcareadeira Jan).

Acoplamento com engrenagem para subsoladores. 

Produção de Chicotes em linha, custo-
mizáveis de acordo com a necessidade 
do cliente para todos os maquinários 
agrícolas.*
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Presente em todo território nacional, com 
escritório central na cidade de Ribeirão 
Preto, quatro unidades de negócios 
regionais em Rondonópolis, MT, Lucas 
do Rio Verde, MT, Patos de Minas, MG 
e Videira, SC, além de equipe técnica 
própria em cerca de 20 cidades nas 
principais regiões do Brasil. A Agrosystem 
possui ainda, mais de 200 revendedores 
autorizados no país.

Área de atuação: 
presença nacional 
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1.  Ribeirão Preto, SP
2.  São Paulo, SP
3.  Avaré, SP
4.  Rondonópolis, MT
5.  Lucas do Rio Verde, MT
6.  Água Boa, MT
7.  Sapezal, MT
8.  Dourados, MS
9.  Jataí, GO
10.  Rio Verde, GO
11.  Patos de Minas, MG
12.  Unaí, MG
13.  Patrocínio, MG
14.  Cascavel, PR
15.  Castro, PR
16.  Paraguai
17.  Videira, SC
18.  Santa Maria, RS
19.  Luís Eduardo Magalhães, BA
20.  Palmas, TO
21.  Balsas, MA
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Ribeirão Preto | SP
Rua José Antônio Rosas, 315
Lagoinha
CEP 14095-160
+55 16 3434 3800

Rondonópolis | MT
Av. Tiradentes, 2217, Quadra 34 Lote 4 e 5, 
1º andar, sala 10 
Centro 
CEP 78700-028
+55 66 3421 1001
+55 66 99961 5593

Lucas do Rio Verde | MT
Av. Amazonas, 2279-S, Sala 03
Menino Deus 
CEP 78455-000
+55 65 99606 2626

Videira | SC 
Rua Fulgencio Furlin, 1620, Apto. 202
Santa Tereza
CEP 89560-000
+55 49 99117 9191
 
Patos de Minas | MG
Rod. Patos/Alagoas, s/n, Km 2,5
Zona Rural
CEP 38700-970
+55 34 99912 4879

agrosystem
tecnologia ao seu alcance

PRESENTE EM
TODO BRASIL

/agrosystembrasil

/company/agrosystem

/agrosystem_

/agrosystemtecnologia

agrosystem.com.br

/agrosystemtecnologia

Agrosystem Indústria, Comércio, Importação e Exportação LTDA.
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