
Superação em
uma nova geração
Conhecido como “trator dos céus” e por ser um campeão de 
vendas na categoria, o ARATOR já realizou milhares de horas 
de voo para mapear milhões de hectares, trazendo inúmeros 
e importantes feedbacks de clientes e melhorando sua 
engenharia para chegar à sua terceira geração, o ARATOR 5C.

O ARATOR 5C une mais de 250 melhorias, tornando-se um 
gigante em ROBUSTEZ, PRATICIDADE e ESTABILIDADE, uma 
poderosa plataforma de mapeamento para uma diversidade 
de cenários.  

RTK L1/L2 
integrado de fábrica   

Leve e potente 

Lançamento fácil 
e versátil   

1.200 hectares/ voo 
GSD 10cm 

60% sobreposição lateral   

5 Km alcance
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66 minutos de
autonomia   
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MELHORIAS DESTACADAS: 

O ARATOR é o único RPA autorizado pela ANAC para voos acima de 400ft com alcance de até 
2km ou até 5km (com um observador). Além disso, o ARATOR também apresenta Autorização de 
Projeto emitido pela ANAC para voar BVLOS abaixo de 400ft, com alcance de 5km. 

A XMobots é a maior e mais inovadora empresa de drones na América Latina. Há mais de 14 anos 
no mercado de RPAs e com um time de 190 membros, a XMobots conta com fábricas em 3 
estados brasileiros, oferecendo seus produtos e serviços para todos os países do mundo. 

O primeiro drone autorizado a voar acima de 400ft 

NOVO CASCO1. (Nova tecnologia de casco
semi-flexível em fibras de
aramida, carbono e de vidro,
assegurando ciclo de vida
maior do casco)

BATERIAS LI-ION2. (Baterias de lítio-íon - Garantia
de maior potência em 
decolagens e número de ciclos 
5X maior do que as oferecidas 
pelas baterias LiPo)  

NOVO GUIAMENTO5. (Baseado em campo vetoria, o 
Arator 5C pode manter seu 
voo dentro das linhas do grid 
com um alto grau de precisão, 
mesmo em condições 
meteorológicas adversas)

NOVA DECOLAGEM3. (Decolagens mais potentes, 
garantindo maior estabilidade 
e segurança, e aumentando a 
robustez contra erros 
operacionais) 

NOVO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO4. (Maior robustez contra interferências de antenas e 
redes wi-fi)

NOVO CONTROLE LONGITUDINAL6. (Baseado em energia, garantindo melhor estabilidade 
durante os voos sob turbulências, térmicas e rajadas de 
vento)

7. (Componentes embarcados e emissão de CAER* para voos 
BVLOS abaixo de 400 pés) 

NOVO POUSO INTELIGENTE8. (O sistema calcula a direção e velocidade do vento 
para que o drone alcance o local onde o paraquedas 
será ativado, pousando no lugar planejado exato, 
mesmo com o arrasto do vento)

PÓS VOO AUTOMÁTICO 9. (Conexão automática à base do IBGE para 
correções e armazenamento das coordenadas 
precisas nas imagens) 
Automatic connection

O ARATOR é o único RPA autorizado pela ANAC para voos acima de 400ft com alcance de até 2km ou até 5km (com um 
observador). Além disso, o ARATOR também apresenta Autorização de Projeto emitido pela ANAC para voar BVLOS abaixo de 
400ft, com alcance de 5km. 

A XMobots é a maior e mais inovadora empresa de drones na América Latina. Há mais de 14 anos no mercado de RPAs e 
com um time de 190 membros, a XMobots conta com fábricas em 3 estados brasileiros, oferecendo seus produtos e serviços 
para todos os países do mundo. 

Mais informações sobre o ARATOR 5C: https://www.xmobots.com.br/arator-5c 
Entre em contato com nossos consultores:     contato@xmobots.com.br ou ligue para 

(16) 99771-8439.

O Arator 5C já vem integrado de fábrica com a tecnologia HAL (RTK L1 L2).
Isso permite que seus usuários obtenham a máxima precisão no mapeamento, sem a 
necessidade de coleta de pontos.

fábrica 
Integrado de Dupla frequência: 

L1 and L2 
Tempo de convergência 

em segundos 

Quadri-constelação:
GPS, Glonass,

Galileo, BeiDou 
Acurácia planimétrica:

<5cm @ 120 AGL 
Acurácia altimétrica:

<10cm @ 120 AGL 

PACOTE BVLOS E CAER INTEGRADOSDE FÁBRICA




