
THE POWER OF KNOWING



AGSENSE.COM 

Os produtos AgSense também possuem tecnologia GPS, o que confere mais 
eficiência para a irrigação.

A AgSense desenvolve produtos de primeira linha para o gerenciamento 
agrícola de forma remota. Utilizando qualquer smartphone, tablet ou 
computador conectado à internet, é possível gerenciar e monitorar pivôs de 
irrigação a qualquer momento, de qualquer lugar.

O QUE É A AGSENSE?

MONITORAMENTO CONTROLE RELATÓRIOS INTEGRAÇÃO

Faça o download do app

H A B I L I T A D O



O Field Commander permite colocar todos os pivôs centrais e lineares em uma única 
plataforma de gerenciamento;

Ferramenta de controle e monitoramento de pivôs guiada por GPS;

Fornece alertas em casos de roubo de cabos;

Compatível com qualquer tipo de pivô e com painéis antigos.

FIELD COMMANDER

Possui painel de energia solar integrado e sensores para medir direção e velocidade do 
vento, temperatura, umidade relativa do ar, chuva, pressão barométrica e radiação solar;

É a estação meteorológica da Valley, que faz monitoramento climático em tempo real;

Pode ser integrada ao Irriger Connect.

Calcula a ETO – Evaporização de referência;

WEATHER STATION

Alarmes e notificações configuráveis p  elo usuário;

Possui versões Aqua Trac Pro e Aqua Trac Lite.

Google Maps integrado.

Os dados coletados são enviados diretamente para o site ou aplicativo AgSense, com 
gráficos simples e intuitivos;

Gerencia dados sobre umidade do solo, captados por sondas instaladas em pontos 
estratégicos na plantação;

AQUA TRAC

Possui versões Crop Link Pro e Crop Link Lite.

Controla dispositivos como: bombas, sensores climáticos, geradores, circuitos e motores 
elétricos. Tudo feito por uma única página web;

CROP LINK

Desenvolvido exclusivamente para os painéis inteligentes ICON;

Permite a programação completa das funções do painel de controle do pivô pela web ou 
aplicativo AgSense;

Uma solução sem necessidade de auxílio técnico para ativação.

ICON LINK
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Entre em contato com o revendedor Valley® de sua região para mais informações.

IRRIGAÇÃO 
INTELIGENTE
É VALLEY.


