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HxGN AgrOn  PLANEJAMENTO DE LOGÍSTICA DE APOIO

Sistema de otimização, coordenação e gestão dos recursos de frotas de apoio às 
operações produtivas da empresa, alocando e roteirizando os movimentos de 
caminhões comboio (abastecimento e manutenção) e de caminhões de transporte 
(pranchas e guindastes). 
O AgrOn Planejamento de Logística de Apoio visa garantir o atendimento de todas 
as demandas de suporte às máquinas produtivas de campo, reduzindo seus 
tempos de parada ao mesmo tempo em que otimiza a distância percorrida pelos 
caminhões de apoio.

Entenda como o AgrOn Planejamento de Logística de Apoio funciona:

PLANEJAMENTO & OTIMIZAÇÃO

•   Posicionamento de máquinas no campo
•   Programação de frentes de trabalho
•   Mapeamento de locais e rotas de acesso
•   Parâmetros de performance
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Conheça mais sobre o AgrOn Planejamento de Logística de Apoio:

•   Gera roteiros diários de movimentação da frota de caminhões de apoio.
•   Contribui diretamente com o aumento do tempo total de disponibilidade de 
     máquinas produtivas.
•   Gestão do tempo de jornada dos motoristas segundo as restrições trabalhistas.
•   Gera modelos dedicados de otimização dos caminhões comboio, oficina, prancha 
     e guindaste.
•   Permite o direcionamento inteligente de veículos de suporte para fornecimento 
    eficiente e just-in-time.
•   Agendamento de manutenção preventiva para evitar tempos de inatividade 
    não planejados.

RESULTADOS E BENEFÍCIOS

•   Melhora a gestão dos veículos de suporte que fazem a manutenção das 
     máquinas primárias de uso em cultivo e colheita.
•   Redução da quilometragem total percorrida pelo sequenciamento ideal das 
     rotas de movimentação.
•   Garantia de abastecimento e manutenção diretamente nas frentes de trabalho.
•   Garantia a entrega de matéria-prima interruptamente.
•   Otimização em até 15% das frotas de apoio.


