
Brochura

A Hexagon é a parceira ideal na sua 
transformação digital. 

Conheça nossas soluções para fabricantes de máquinas, tratores 
e implementos agrícolas.

https://hexagon.com/
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Somos sólidos
Uma opção confiável para empresas que buscam uma parceria segura e de longo prazo. 

Soluções completas
A sinergia entre nossas divisões nos permite oferecer soluções únicas e completas. 

Expertise
Preparamos seu time técnico através de programas de capacitação contínua e centros 
avançados de assistência, para que você possa prestar um excelente suporte aos   
seus clientes.

Ofertas flexíveis 
Possuímos produtos customizados que permitem a integração com tecnologias e 
componentes já existentes. Nossos displays são totalmente compatíveis com diversas 
ECUs e displays de outras marcas são integrados as nossas ECUs, atendendo a 
necessidade de cada parceiro.

Inovação
Alto e contínuo investimento em Pesquisa & Desenvolvimento, garantindo produtos com 
tecnologia de ponta e alinhados com últimas demandas de mercado.

Presença global
Somos um líder estabelecido em soluções digitais.

Mais do que a autonomia de veículos, temos a visão e 
trabalhamos para desenvolver a autonomia dos processos. 
Acreditamos que estamos no caminho certo e que este 
futuro chegará mais rápido do que se imagina. Etapa 
a etapa, gradualmente, a exemplo das evoluções das 
tecnologias, continuaremos na bem sucedida missão de 
tornar cada vez mais eficiente a produção agrícola  através 
da automação de máquinas e otimização de processos.
Bernardo de Castro, 
Presidente da divisão de Agricultura da Hexagon

Motivos para escolher a Hexagon na 
transformação digital do seu negócio: 
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Conheça nossas soluções de Eletrônica Embarcada

AgrOn Track Controller

Displays Ti5, Ti7 e Ti10

AgrOn ECU

AgrOn ECU ISOBUS

AgrOn Core Box

HxGN AgrOn Track Controller

Utilize este produto com display 
Ti5, Ti7 ou Ti10 da Hexagon ou 
com displays de terceiros.

HxGN AgrOn ECU 
Piloto Automático Elétrico

Motor Track Controller do 
Piloto Automático Elétrico

Chicote Piloto Automático 
Elétrico EMEA/RSA/BRA

Chicote Adaptador DTM06-
12S-A CAN + Alim Ext.

Chicote Adaptador DTM06-
12S-A CAN + Alim Ext.

Chicote Alimentação
Ext 5m (bateria)

Chicote Alimentação 7m - Ti7

Chicote CAN DTM - Ti7

Sistema de direção eletromecânico (AgrOn Piloto Automático Elétrico) que fornece uma solução 
de retrofit para a maioria dos modelos de tratores, pulverizadores e colhedoras disponíveis no 
mercado. Com seu design ergonômico, permite uma instalação rápida e uma fácil transferência 
entre vários veículos, além de ligar e desligar de maneira simples e rápida, permitindo a 
transferência entre várias marcas e tipos de veículos.

Especificações técnicas:

• Motor DC brushless

• Adaptador especificamente projetado
para coluna de direção

• Sensor de mão no volante, quando
integrado ao ECU

• Interruptor de engate remoto

• Interruptor de alimentação integrado

• Energia: 12V - 10A max

• Velocidade máxima: 200 RPM

• Torque nominal @160 RPM: 4,01 Nm

• Torque máximo (stall): 5,65 Nm

• Peso: 2,65Kg

• Temperatura de operação: de -40°C a 85°C

• Fácil instalação

• Possibilidade de operar em conjunto
com ECU

• Resposta de alta velocidade

• Não necessita de instalação hidráulica

Leia o QR Code e 
acesse nossos flyers 
digitais disponíveis.
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Display Ti5
Este modelo está disponível em tela de 5” com IP65 e 
é indicado para operações que podem ser realizadas 
com baixa precisão, como espalhar calcário em um 
distribuidor a lanço. No display Ti5 é possível incluir 
AgrOn Piloto Automático elétrico, AgrOn Guia Virtual  
e apenas outro produto a escolher.

Display Ti10
Desenvolvido com tecnologias disruptivas e alta  
capacidade de processamento, o Ti10 permite maior 
conectividade entre as operações de campo. Com 
uma interface amigável e fácil de usar é ideal para 
qualquer tipo de operação e condições de uso. O 
Ti10 possui tela de 10” e aceita todos os recursos de 
agricultura de precisão em um único equipamento. 

Display Ti7
Este modelo está disponível em tela de 7” com IP64 
e itens opcionais de comunicação móvel, como 
Wi-Fi e/ou 4G. O Display Ti7 é ideal para operações 
que exigem alta precisão na execução ou ainda, 
quando  se deseja ter a combinação de  duas ou mais 
atividades ao mesmo tempo, já que é possível incluir 
todos os recursos de agricultura de precisão em um 
único equipamento.

Leia o QR Code e 
assista ao vídeo do 
Display Ti10.

Entenda as diferenças entre nossos displays e descubra qual é a melhor opção para a 
sua operação:

Displays Ti5, Ti7 e Ti10
Software, sensores e atuadores exclusivos usados para monitorar e 
automatizar as operações.

Precisão de Trabalho

Modos de operação

Reta Reta + Ângulo Curva Paralela Curva Adaptativa Pivô

• GNSS L1 GPS/Glonass Autônomo: 15 cm (passada a passada, 15min)

• GNSS L1 GPS/Glonass EGNOS*/WAAS**: 50 cm (com repetibilidade)

• GNSS L1/L2 GPS/Glonass: 10cm (passada a passada, 15min)

• GNSS L1/L2/Lband GPS/Glonass TerraStar: 3 cm (com repetibilidade)

• GNSS L1/L2 GPS/Glonass RTK: 2 cm (com repetibilidade)

* disponível apenas na Europa
** disponível apenas nos Estados Unidos.
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Conheça melhor cada um dos modelos dos displays disponíveis:

Características               Ti5                Ti7            Ti10

Tamanho da tela LCD 5” LCD 7” LCD 10.1”

Processador Single core 800 MHz 1x 
ARM Cortex-A9

Single core 800 MHz 1x ARM 
Cortex-A9

Quad Core 1.2 GHz 4x ARM 
Cortex-A35

Capacidade de armazenamento RAM: 1 GB DDR3
FLASH: 4 GB eMMC

RAM: 1 GB DDR3
FLASH: 4 GB eMMC

RAM: 2 GB DDR3
FLASH: 32 GB eMMC

Configuração da tela 16M cores, brilho 600  cd/
m2 e contraste de 600:1

265K cores, brilho 1000 cd/
m2 e contraste de 400:1

 16M cores,1000 cd/m2 
brilho, contraste 800:1

Resolução 800×480 800×480 1280x800 (HD)

Tamanho do display 162 mm (L) × 125 mm (A) × 
45 mm (C)

208 mm (L) × 159 mm (A) × 
57 mm (C)

250 mm (L) x 177 mm (A) x 
47 mm (C)

Gabinete resistente em alumínio Sim Sim Sim

Alto contraste e iluminação 
configurável para diferentes 
condições de visibilidade

Sim Sim Sim

Ajuste do brilho da tela Manual Manual Automático

Câmera Não Não Câmera Frontal 5MP*

Sistema de áudio com alto falante e 
microfone embutidos Não Não

Alto-falante 2W
Microfone frontal para 
alertas sonoros

Suporte em diversos idiomas Sim Sim Sim

Wi-Fi 2.4GHz* Não Opcional Sim

Registro de informações detalhadas 
de operações e exportação/
transmissão de arquivos

Sim Sim Sim

Rádio Digital 900MHz ou 433Mhz* Não Opcional Opcional 

Celular 4G+ com suporte a banda 28 
(700MHz)* Não Opcional Opcional

Bluetooth Não Opcional Bluetooth 5.0

Entrada de usuário Tela sensível ao toque e 
Botão de ligar/desligar

Tela sensível ao toque e 
Botão de ligar/desligar

Tela sensível ao toque e 
Botão de ligar/desligar

Bateria - - Li-Ion 4.900 mAh*

ISOBUS Não Sim Sim

Quantidade de produtos por 
equipamento** Até 3 Sem limite Sem limite

Características               Ti5                Ti7            Ti10

Leitura de mapas em formato        
shape (.shp) externo, preparado         
no escritório

Sim Sim Sim

Índice de Proteção IP65 IP64 IP66, IP67

Alimentação 12Vdc 12Vdc 12Vdc

Temperatura de Operação -20°C a 60°C -20°C a 60°C -20°C a 70°C

Temperatura de Armazenamento -30°C a 80ºC -30°C a 80ºC  -30°C a 80°C

Interfaces USB (x1), CAN (x1) e 
RS-232 (x1)

USB (x1), CAN (x2) e 
RS-232 (x2)

USB (x2), CAN (x3) e 
RS-232 (x2)

Certificações CE, RCM, RoHS, WEEE ANATEL, CE, RED, RCM, 
RoHS, WEEE

ANATEL, CE, RED, RCM, 
RoHS, WEEE
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HxGN AgrOn ECU

Unidade eletrônica de controle de motores, cilindros e válvulas, que faz a interface com sensores 
e atuadores em implementos agrícolas e florestais. Cada aplicação pode exigir diferentes modelos 
de ECU e, eventualmente, a combinação de mais de uma.

Especificações técnicas de cada modelo:

Fertilização, Plantio e Piloto Automático:

• Controle de posiçãoe velocidade de um 
motor brushless trifásico de 14A

• Controle de posição e velocidade de motor 
com escovas

• controle de até 3 válvulas proporcionais  
por solenóide

• Inertial Measurement Unit (IMU) de 6  
eixos integrada

• Utilizado nos produtos AgrOn Controle de 
Fertilização, AgrOn Controle de Plantio 
e  AgrOn Piloto Automático (Elétrico                        
e Hidráulico)

• Comunicação por CAN Bus

Pulverização

• Controle de uma válvula solenóide

• Controle de até 16 válvulas elétricas       
(on/off)

• Utilizado no produto AgrOn Controle  
de Pulverização

• Comunicação por CAN Bus

Plantio e Monitoramento de Máquinas:

• 18 entradas digitais

• Controle de posição e velocidade de motor 
com escovas

• Controle de até 3 válvulas proporcionais  
por solenóide

• Inertial Measurement Unit (IMU) de 6  
eixos integrada

• Utilizado nos produtos AgrOn Monitor 
de Plantio e AgrOn Monitoramento                              
de Máquinas

• Comunicação por CAN Bus

HxGN AgrOn ECU ISOBUS

Unidade eletrônica de controle de motores, cilindros e válvulas, que faz a interface com sensores e 
atuadores em implementos agrícolas e florestais através de comunicação ISOBUS. 

Característica do produto:

• Ideal para controle e monitoramento das 
atividades de fertilização e plantio 

• Compatível com vários displays ISOBUS via 
Terminal Virtual e Controlador de Tarefas

• Permite criar regras customizadas de 
funcionamento e configurações dinâmicas

• Possui calibração fácil e rápida

• Tela de operação com ótima usabilidade 

• Hardware e software suportam diferentes 
tipos de condições em campo

• Dispositivo robusto

Características ECU ISOBUS

Configuração ARM Cortex-M7 400 MHz, Memória Flash 16 MB, Memória RAM 256 kB e Memória 
não volátil 128 KB

Interfaces 2x CAN bus

Saídas (PWM) 3x half bridge até 10A por canal*
4x half bridge até 2A por canal*

Entradas 4x digitais**
2x analógicas

Unidade de medição inercial Sensor inercial de 6 eixos

Fonte de energia 12 VDC ou 24 VDC voltagem nominal. Faixa de operação: 7-36 VDC

Índice de proteção IP67

Temperatura de operação -40 até +105 ºC

Certificações CE e RMC, Vibration e Shock, WEEE e RoHS

*corrente de saída total: 14A
** 2 entradas compartilhadas com saídas
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HxGN AgrOn Core Box

A resposta da Hexagon a um cenário de tecnologia industrial fragmentado, desenfreado e com 
problemas de compatibilidade. AgrOn Core Box integra tratores, implementos e máquinas agrícolas 
e florestais em uma única interface de usuário.

• Conectividade através Wi-Fi, dados móveis e/
ou rádio de longo alcance

• Alta capacidade de processamento com 
implementação de APIs próprias e algoritmos 
complexos, como a condução

• Integração por meio de protocolos padrão, 
como o ISOBUS

• Sensores que incluem tecnologias de 
posicionamento, com GNSS  integrado, IMU 
e várias entradas para gerenciar as principais 
funções (controle de válvulas, motores, etc.)

• Um design de exibição agnóstico que opera 
perfeitamente com telas e monitores             
de terceiros

• Capacidade para que os fabricantes de 
tratores aumentem a demanda de envio com 
condução automática em unidades equipadas 
na fábrica
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Leia o QR Code e 
acesse nossos flyers 
digitais disponíveis.

AgrOn Monitoramento de Máquinas

Conheça nossas soluções de Automação de Máquinas e  
Agriculltura de Precisão

Nossos produtos permitem aos usuários a utilização de todas essas soluções e um único display, sem 
necessidade de duplicação de hardware.sem necessidade de duplicação de hardware.

AgrOn Controle de Plantio

AgrOn Controle de Fertilização

AgrOn Guia Virtual

AgrOn Piloto Automático

AgrOn ISOBUS Display

AgrOn Controle de Pulverização
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Automação de Máquinas

Promove um padrão aberto para interconectar 
sistemas eletrônicos incorporados através 
de um barramento digital, permitindo a 
comunicação de dados entre sensores, 
atuadores e controladores.

• Contempla o Terminal Universal (UT) e o 
Controlador de Tarefas (TC)

• Instalação plug-and-play em máquinas 
predispostas para ISOBUS

• Possibilidade de desligamento de seção e 
controle em taxa fixa e variável

• Registro de atividades e telemetria

• Atende o maquinário agrícola e florestal

• Integrado aos displays Ti7 ou Ti10

AgrOn ISOBUS Display

Leia o QR Code e assista  
ao vídeo.

Auxilia na orientação das máquinas através de 
setas e linhas de direção virtual para orientar 
o operador, visando manter o alinhamento 
planejado, obtendo maior velocidade, praticidade 
e qualidade na atividade realizada.

• Precisão em todos os modos de operação – 
retas, curvas e pivô 

• Múltiplas opções de orientação 

• Possibilita o controle da área aplicada 
através  do carregamento de mapas  
 no sistema

• Permite a marcação de objetos no 
mapa para melhor orientação quando a 
visibilidade está prejudicada

• Pode ser integrado ao display Ti5, Ti7 ou Ti10

AgrOn Guia Virtual
Navegação automatizada e precisa de 
tratores, máquinas e implementos agrícolas e 
florestais, garante o alinhamento e minimiza a 
sobrepassagem durante o plantio, aplicação de 
insumos e tratos culturais.

• Acionamento elétrico ou hidráulico, também 
compatível com máquinas predispostas*

• Sistema de correção de inclinação e 
manobras bruscas

• Possibilidade de se trabalhar em retas, 
curvas e pivôs 

• Adaptabilidade à maioria dos tratores   
do mercado 

• Alta performance garantindo melhor tempo 
de ajuste à rota 

• Possibilidade de carregamento de mapas 
com linhas projetadas em escritório

• Pode ser integrado ao display Ti5, Ti7 ou Ti10

AgrOn Piloto Automático

Leia o QR Code e assista  
ao vídeo.

* Verifique a precisão de trabalho disponível para cada modelo.
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Possibilita abrir e fechar automaticamente 
as embreagens da plantadora, ou desligar 
motores hidráulicos que acionam as linhas, 
sem a necessidade de paradas ou adaptações 
mecânicas na máquina. 

• Controlador de alta precisão 

• Controla até 5 insumos simultâneos, sendo 1 
de semente ou tolete, 3 de adubos e 1 líquido

• Calibração e operação simples 

• Plantio em taxa fixa e variável de semente 

• Monitora e controla cada seção de semente 
ou adubo

• Pode ser integrado ao display Ti5, Ti7 ou Ti10

Gerenciamento de informações das máquinas e 
frotas que estão em campo.

• Leitura do RPM e/ou parâmetros similares  
da máquina 

• Monitoramento dos tempos produtivos, 
classificação automática através de regras 
associadas ao posicionamento, sensores e 
tempo de tolerância 

• Monitoramento de tempos improdutivos, com 
interface simples e flexível para apontamento 
de motivos de operação suspensa

• Mostra a informação no computador de 
bordo da velocidade de operação

• Integração com sensores pré-existentes das 
máquinas ou instalação de sensores próprios 

• Permite configurar alarmes, como medições 
de sensores, apontamento de operador 
inconsistente com combinação de estados 
de sensores, motivo de tempo não apontado

• Possibilidade de trabalhar em conjunto com  
o AgrOn Sala de Controle

• Pode ser integrado ao display Ti5, Ti7 ou Ti10

AgrOn Controle de Plantio AgrOn Monitoramento de Máquinas

Leia o QR Code e assista  
ao vídeo.

Leia o QR Code e assista  
ao vídeo.
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Leia o QR Code e assista  
ao vídeo.

Leia o QR Code e assista  
ao vídeo.

Realiza o controle automático das seções de 
pulverização, minimizando sobreposição na 
aplicação de insumos e evitando o excesso e as 
falhas na aplicação das áreas. 

• Possibilita o controle manual e automático 
das seções, minimizando sobreposição na 
aplicação de insumo 

• Possibilita o controle manual das seções 

• Permite a instalação com diversos 
conjuntos de válvulas em diversos tipos de 
pulverizadores

• Monitora e controla a aplicação de até 2 
insumos líquidos em até 16 seções

• Pode ser integrado ao display Ti5, Ti7 ou Ti10

AgrOn Controle de Pulverização

Regula e automatiza, de forma inteligente, a 
aplicação de calcário e fertilizantes, evitando 
desperdícios e falhas. Além de mostrar a 
cobertura da área da aplicação em tempo real, 
durante a operação. 

• Possibilidade de instalação em implementos 
de esteira e de taxa variável elétrica

• Calibração e operação simples 

• Controlador de alta precisão 

• Visualização dos rastros de aplicação 
durante a operação 

• Registros de informações detalhadas   
de operação 

• Monitora e controla a aplicação de até 3  
insumos sólidos

• Importa mapas definidos no escritório

• Controle da rotação dos pratos (discos) de 
fertilizadores que aplicam o produto a lanço.

• Desligamento de seção em motores 
hidráulicos

• Pode ser integrado ao display Ti5, Ti7 ou Ti10

AgrOn Controle de Fertilização

Leia o QR Code e assista o 
vídeo sobre nossas soluções 
para fabricantes de máquinas 
agrícolas e florestais.
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Sistema para serviço exclusivo de assistência 
técnica remota aos displays e computador de 
bordo. Uma solução customizável com a marca 
do parceiro, ideal para se ter uma relação direta 
com o cliente. 

• Permite monitorar a máquina à distância

• Garante um atendimento em tempo real, de 
forma eficaz e com menores custos

• Aceita diferentes conexões de Internet: 
cabo, Wi-Fi, 4G, 3G e também, 2G

AgrOn Acesso Remoto

Monitoramento

Recebe dados dos locais de produção em tempo 
real, permitindo monitorar e gerenciar de forma 
centralizada todas as operações agrícolas e 
florestais, máquinas e equipamentos.

• Visualização de mapas e relatórios em 
mapas georeferenciados

• Configuração de alertas de irregularidades  
e divergências

• Integração com hardware e software já 
existentes e de outros fornecedores

• Rastreabilidade de horas trabalhadas, 
tempos produtivos

• Pode ser integrado ao display Ti5, Ti7 ou Ti10

AgrOn Sala de Controle

Conheça nossas soluções de Monitoramento

AgrOn Acesso Remoto

AgrOn Sala de Controle 



© 2022 Hexagon AB e/ou suas subsidiárias e afiliadas. Todos os direitos reservados.

A divisão de Agricultura da Hexagon acredita que as informações conditas nesta publicação são precisas na data da publicação. Tais informações estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.

A Hexagon é líder global em soluções autônomas de sensores e softwares. Estamos colocando dados 
para impulsionar a eficiência, produtividade e qualidade em aplicações industriais, de manufatura, 
infraestrutura, segurança e mobilidade.

A divisão de Agricultura da Hexagon fornece tecnologias que convertem os dados em informações 
inteligentes que permitem planejamento otimizado, execução eficiente, controles de máquina precisos e 
fluxos de trabalho automatizados que melhoram as operações e aumentam os lucros.

Nossas tecnologias estão formando ecossistemas urbanos e de produção para que se tornem cada vez 
mais conectados e autônomos, garantindo um futuro escalável e sustentável.

A Hexagon (Nasdaq Stockholm: HEXA B) tem aproximadamente 22,000 funcionários em 50 países e 
vendas líquidas de aproximadamente 4,3 bilhões de Euros.

agriculture@hexagon.com 
+55 48 4009 2704  |  +34 911 123 033

https://hexagon.com/

