COVEADOR
PLANTE ONDE REALMENTE PLANEJOU

ASSISTENTE PARA AGRICULTURA DE
PRECISÃO "ASP" INTEGRADO.

COVEADOR RODER

INOVAÇÃO

EQUIPAMENTO "PATENTEADO"

A Roder em parceria com a empresa Brasil
Florestal que se iniciou em 2018, traz para o
mercado de silvicultura uma inovação para a
preparação de solo e coveamento para plantio
florestal.
Utilizando como base o equipamento
Destocador Roder, e incluindo ao equipamento
o sistema ASP – Assistente para
Silvicultura de Precisão.
O sistema permite que o operador realize o
preparo de solo georreferenciado.

O equipamento robusto e confiável da Roder, associado à alta tecnologia do sistema de
orientação da empresa Brasil Florestal, permite que o preparo de solo e a conversão de
áreas, atinjam excelentes níveis de qualidade, rentabilidade e transparência na execução
de demandas complexas de trabalho.

Coveamento

Área com covas dimensionadas

www.roderbrasil.com

CONFIABILIDADE E
ROBUSTEZ

Destocador / Coveador Roder

O equipamento Destocador Roder é Patenteado
com registro junto ao INPI nº PI1000465-03A2
Na Destoca ou Coveamento, o equipamento se
destaca pela robustez , disponibilidade operacional
e baixa manutenção de peças e componentes.
Alem disso, a Roder oferece uma excelente
cobertura pós venda com atendimento de forma
rápida e eficiente.
Participamos de todo o processo inicial, desde a
instalação, entrega técnica e orientação
operacional do equipamento.
Ideal para Escavadeiras de 14 a 22 ton. de peso
operacional.
Vazão hidráulica: 140 a 220 L/min.
Pressão: 280 a 350 Bar.

Plantio dimensionado e alinhado

C0VEADOR RODER
INTEGRAÇÃO AO SISTEMA ASP

ASSISTENTE PARA AGRICULTURA DE PRECISÃO
Com a integração do sistema ASP ao nosso
equipamento, temos a possibilidade de Customizar a
operação com informações essenciais para o controle
de produção e qualidade.
Customizações possíveis:
Contagem de covas ( Prevista e realizada)
Profundidade do preparo (Cm)
Produtividade ( Covas/ hora )
Georreferenciamento da Cova.
Informações relevantes do sistema:
Grava o local de preparo de solo
Contabiliza a área preparada.
Acompanhamento diário de atividades
Os dados ainda podem ser transferidos para a Web
com sinal 3G ou Wi fi.
Veja exemplo na foto abaixo:
A Interface Web do sistema ASP
oferece:
Ordem de serviços
Mapa de atividade realizada
Importar e exportar arquivos
Avaliar produtividade
Planejar recebimentos
Planejar términos de serviço
Transparência na atividade

Consulte nossa equipe técnica e assim podemos
através de informações detalhadas passar
informações mais precisas.
www.roderbrasil.com
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