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A alta demanda do mercado brasileiro por drones pulverizadores com capacidades de 

calda cada vez maiores e alta eficiência na aplicação em área total, levou a XMobots a dar 

um passo ousado rumo à ampliação de seu share no mercado agrícola: a maior empresa 

de drones do Brasil e da América Latina se juntou à XAG, líder absoluta no mundo no 

desenvolvimento de drones pulverizadores, para trazer ao Brasil o PULVERIZADOR 20A. O drone, que 

representa o estado da arte em tecnologias de pulverização em sistemas rotativos 

multi-rotores, é resultado de mais de 10 anos de desenvolvimento, aliando eficiência 

operacional à alta precisão e extrema segurança. O PULVERIZADOR 20A apresenta melhor 

performance, otimizando ao máximo o custo-benefício na pulverização agrícola,

entregando mais em menor tempo.

Alta tecnologia em pulverização. 
Entregando mais em menor tempo. 

ENTREGA PRECISA 
E EFICIENTE

 Pulverização de atomização 
rotativa e fluxo de ar.

 

RADAR
ANTICOLISÃO

Sua operação mais segura. 

15 MIN. DE 
CARREGAMENTO

Novo super charger com
 rápido carregamento. 

 

RTK DE POSICIONAMENTO
CENTIMÉTRICO

RTK de dupla freqüência 
para alta acurácia na navegação. 

 

20L DE 
CAPACIDADE

Maior produtividade na 
pulverização.

 

IDEAL PARA
TODOS OS TERRENOS

Voo aprimorado 
com maior segurança.
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CONTROLE DE
VAZÃO

Aplique na medida
certa.

 



O avançado sistema de pulverização do PULVERIZADOR 20A traz ao agricultor a 

capacidade de PULVERIZAR ATÉ 20 LITROS DE DEFENSIVO e de forma inteligente, ou seja, é 

possível AJUSTAR O TAMANHO DAS GOTAS, permitindo o TOTAL CONTROLE sobre a 

pulverização.  

Graças ao sistema de aplicação, as forças centrífugas de alta velocidade são aproveitadas 

para gerar microgotículas, que são uniformemente aderidas às superfícies frontal e 

posterior das folhas da cultura. A potente corrente descendente sob as hélices reduz a 

deriva e garante uma deposição homogênea de gotas na cultura, permitindo uma incrível 

FAIXA DE APLICAÇÃO DE 7 METROS. Este sistema de aplicação representa o estado da arte 

em pulverização com drones. 

O PULVERIZADOR 20A consegue realizar o voo de pulverização em área total por 12 

MINUTOS, e apresenta a grande eficiência na PULVERIZAÇÃO DE 12 HECTARES POR HORA. 

MAIOR CAPACIDADE DE PULVERIZAÇÃO
E GRANDE RENDIMENTO EM ÁREA TOTAL. 

TANQUE
INTELIGENTE

Sensor de volume em tempo real. 
Sincronização de informações 

via Bluetooth direto com o celular.
 

TAMANHO DE
 GOTAS AJUSTÁVEL 
(85 – 550 MICRÔMETROS)

Facilidade para qualquer 
tipo de aplicação em 
diferentes culturas.

 

BOMBAS PERISTÁLTICAS 
DE GRANDE FLUXO

Permite uma vazão máxima 
de fluxo de 7,2L/ minuto. 

 

RTK DE POSICIONAMENTO
CENTIMÉTRICO

RTK de dupla freqüência 
para alta acurácia na navegação. 

 

BICO DE ATOMIZAÇÃO 
ROTATÓRIA

Velocidade de até 16.000rpm garante a melhor uniformidade 
em pulverização, dispensando a necessidade de troca de bicos 

para a mudança do tamanho de gotas.
 

w
w
w
.

.c
o
m
.b

r
x
m
o
b
o
t
s



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 PULVERIZADOR 20A : https://www.xmobots.com.br/pulverizador20A 
Entre em contato com nossos consultores:     contato@xmobots.com.br ou ligue para 
      (16) 99771-8439.  


