
O Tigercat RemoteLogTM é um sistema telemetria 

completo para monitoramento de máquinas. Tudo 

o que você precisa saber está organizado em uma 

interface web fácil de usar.

O RemoteLog oferece informações importantes 

quase em tempo real através de transmissão 

por satélite, sem necessidade de sinal de 

celular. 

AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ PRECISA.

Quando especificado em uma nova máquina, o 
RemoteLog vem com uma assinatura gratuita. No 

final do período da assinatura gratuita, os planos são 
disponibilizados para compra através de seu distribuidor 

Tigercat. Kits Retrofit estão disponíveis para máquinas com 
motor Tigercat FPT. Entre em contato com seu distribuidor 

para obter mais informações.

Simplesmente acesse o portal web em remotelog.tigercat.com

OBTENHA AS INFORMAÇÕES QUE VOCÊ PRECISA COM TIGERCAT REMOTELOG.

© 2001–2017 Tigercat International Inc. Todos os direitos reservados. TIGERCAT, WIDERANGE, 

TURNAROUND, ER, EHS, LOW-WIDE, TEC, REMOTELOG, seus respectivos logotipos, TOUGH RELIABLE 

PRODUCTIVE, TIGERCAT TV, "Tigercat Orange" e BETWEEN THE BRANCHES, bem como a identidade 

corporativa e de produtos, são marcas comerciais da Tigercat International Inc. e não podem ser usadas 
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F A T O S  R Á P I D O S :

• Não é necessário treinar os operadores

• Relatórios predefinidos disponíveis, com 
possibilidade de personalização (se 
desejado)

• Relatórios agendados antecipadamente, 
que podem ser enviados por e-mail com 
frequência diária, semanal ou mensal

• Notificações personalizadas, que podem 
ser enviadas ao seu smartphone ou e-mail 

• Os relatórios de nível de combustível 
podem ser enviados para uma central para 
o planejamento de entregas

• Suporte multi-idioma e configurações 
personalizadas de acordo com o fuso 
horário local

• As máquinas podem ser agrupadas da 
maneira desejada, com base em tipo, 
equipe, localização ou outros parâmetros

• Os mapas do local de trabalho podem 
ser carregados e exibidos como uma 
sobreposição no Google Maps

• As coordenadas de localização geográfica 
da máquina podem ser exportadas para o 
Google Maps para determinar rapidamente 
as direções de condução 

• Referência rápida e fácil às horas de 
cada máquina da frota para ajudar no 
planejamento da manutenção

• Seu distribuidor Tigercat pode receber 
mensagens de texto ou e-mail sobre a 
localização da máquina, mensagens 
de diagnóstico e outras informações 
mecânicas importantes para otimizar as 
chamadas de serviço, obter rapidamente 
as peças corretas para o local certo 
e maximizar o tempo de atividade da 
máquina

remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com

T E L E M E T R I A



4. PAINEL MECÂNICO
É possível visualizar uma grande variedade de parâmetros mecânicos no final do turno. Por 
exemplo: nível do tanque DEF, temperatura máxima do refrigerante do motor, carga média do 
motor, temperatura máxima do óleo hidráulico e muito mais.

Na tela de análise, se for necessária uma avaliação mais profunda, vários parâmetros, como a 
temperatura do óleo hidráulico, podem ser exibidos como um histograma para um intervalo de 
tempo selecionado. Os relatórios podem ser facilmente enviados por e-mail para um smartphone 
ou computador. 

5. MENSAGENS DE DIAGNÓSTICO
As mensagens de notificação de problemas críticos são enviadas por e-mail ou mensagem de texto 
SMS. São informadas a descrição do alerta, a fonte de falha, e sugestões de causa e reparo. As 
mensagens críticas são vermelhas e as mensagens menos urgentes, âmbar. A lista de destinatários 
das mensagens pode ser personalizada. Essas mensagens são as mesmas que as visualizadas pelo 
operador na cabine, o que dá a você a mesma visibilidade. 

1

2

3 4

5

Mantenha-se conectado à sua operação florestal de quase todos 
os lugares. Você precisa apenas do RemoteLog, de um tablet ou  
computador e de uma conexão à Internet.

Monitore os dados que interessam a você. E aprofunde-se apenas se precisar.
1. Localização geográfica
2. Cronograma das atividades
3. Consumo e níveis de combustível
4. Painel mecânico
5. Mensagens de diagnóstico

1. LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA
O painel traz um Google Map interativo com vistas rodoviárias, via satélite e topográficas que 
mostram claramente a localização de cada máquina. Mapas de arquivo de formato personalizado 
com talhão de colheita e informações de limites geográficos podem ser facilmente carregados. Um 
recurso de navegação permite que você acompanhe o trajeto de uma máquina selecionada durante 
um intervalo de tempo especificado.

2. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES
O cronograma codificado por cores mostra graficamente um dia de trabalho, indicando o tempo de 
trabalho, de reabastecimento, de inatividade ou de desligamento da máquina. É possível selecionar 
várias máquinas para comparação. 

 

Alterar o intervalo de tempo para mais de um dia ajustará automaticamente a escala de exibição 
para mostrar vários dias em um cronograma.

3. GERENCIAMENTO DO NÍVEL E DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL 
Um indicador horizontal informa o nível de combustível atual e uma estimativa do combustível 
restante. Outras análises fornecem o consumo médio de combustível por dia ou por um 
intervalo de tempo personalizado. 
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NÍVEL DE COMBUSTÍVEL: 100% (EST. 30.08 HORAS DE COMBUSTÍVEL)

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL: 37.6% (EST. 12.2 HORAS DE COMBUSTÍVEL)

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL: 0% (EST. 0 HORAS DE COMBUSTÍVEL)

NÍVEL DE COMBUSTÍVEL: 92.4% (EST. 28.86 HORAS DE COMBUSTÍVEL)
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Caso da falha

Reparação da falha
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Máquina

Nível de combustível abaixo do mínimo

Verifique o nível de combustível e o sensor/fiação 
relacionados, adicione combustível, se necessário, e confirme 
que o sistema não apresenta vazamentos
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O Tigercat RemoteLogTM é um sistema telemetria 

completo para monitoramento de máquinas. Tudo 

o que você precisa saber está organizado em uma 

interface web fácil de usar.
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quase em tempo real através de transmissão 

por satélite, sem necessidade de sinal de 
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Quando especificado em uma nova máquina, o 
RemoteLog vem com uma assinatura gratuita. No 

final do período da assinatura gratuita, os planos são 
disponibilizados para compra através de seu distribuidor 

Tigercat. Kits Retrofit estão disponíveis para máquinas com 
motor Tigercat FPT. Entre em contato com seu distribuidor 

para obter mais informações.

Simplesmente acesse o portal web em remotelog.tigercat.com
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• Notificações personalizadas, que podem 
ser enviadas ao seu smartphone ou e-mail 

• Os relatórios de nível de combustível 
podem ser enviados para uma central para 
o planejamento de entregas

• Suporte multi-idioma e configurações 
personalizadas de acordo com o fuso 
horário local

• As máquinas podem ser agrupadas da 
maneira desejada, com base em tipo, 
equipe, localização ou outros parâmetros

• Os mapas do local de trabalho podem 
ser carregados e exibidos como uma 
sobreposição no Google Maps

• As coordenadas de localização geográfica 
da máquina podem ser exportadas para o 
Google Maps para determinar rapidamente 
as direções de condução 

• Referência rápida e fácil às horas de 
cada máquina da frota para ajudar no 
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maneira desejada, com base em tipo, 
equipe, localização ou outros parâmetros

• Os mapas do local de trabalho podem 
ser carregados e exibidos como uma 
sobreposição no Google Maps

• As coordenadas de localização geográfica 
da máquina podem ser exportadas para o 
Google Maps para determinar rapidamente 
as direções de condução 

• Referência rápida e fácil às horas de 
cada máquina da frota para ajudar no 
planejamento da manutenção

• Seu distribuidor Tigercat pode receber 
mensagens de texto ou e-mail sobre a 
localização da máquina, mensagens 
de diagnóstico e outras informações 
mecânicas importantes para otimizar as 
chamadas de serviço, obter rapidamente 
as peças corretas para o local certo 
e maximizar o tempo de atividade da 
máquina

remotelog.tigercat.com remotelog.tigercat.com
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