
mapeia
detecta  e pulveriza



Um dos RPAs mais inovadores do mundo, o DRACTOR 25A, desenvolvido pela XMobots, chega 
para revolucionar as operações e a produtividade no Agronegócio.

O DRACTOR 25 é o único drone no mundo que MAPEIA e PULVERIZA. 
Graças ao seu sistema de tanque intercambiável, o DRACTOR conta com sua capacidade 
máxima de 12,5 litros de combustível para 4 horas de voo de mapeamento, ou usando 10 litros 
de calda e 2,5 litros de combustível para voar até 1 hora e realizar o voo de pulverização por 
catação. E para garantir o mínimo de dispersão de calda possível, o DRACTOR voa numa 
altura mínima de 3 metros do solo. 

Mais informações sobre o DRACTOR 25A: https://www.xmobots.com.br/drzctor-25a

Entre em contato com nossos consultores:      contato@xmobots.com.br ou ligue para 
(16) 99771-8439.

Versatilidade, eficiência, precisão. 

HAL – Para garantir alta precisão centimétrica, o DRACTOR já vem integrado de fábrica com 
sua a tecnologia HAL de RTK L1 L2, da XMobots.

E com o XFarming, o software de pós-processamento de dados, e o sensor XMC, ambos 
desenvolvidos pela XMobots, o DRACTOR  também apresenta a incrível funcionalidade de 
DETECÇÃO de plantas daninhas nos canaviais.  

Uma outra inovação é seu sistema de 
potência híbrido, alimentado por bateria e 
motor gerador a combustão, este 
responsável pela sua eficiência do propulsão 
do DRACTOR, garantindo sua incrível 
autonomia de voo. 

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.  



DRACTOR 25A - Especificações em
mapeamento DRACTOR – Sistema de mapeamento 

Envergadura: 2.46  

 

Câmeras compatíveis (capacidade para 1 câmera): XM3, XMA, XMC e XM5  

 
Autonomia de mapeamento: 4 horas   

 
Velocidade de mapeamento: 10 m/s   

 
Altura de mapeamento: 400ft AGL   

 
Resolução de mapeamento: XM3 2,5cm XMC/ XM5 5,0cm  

 
Sobreposição: 60%  

 
Acurácia: Planimétrica: 5cm (95%) Altimétrica: 12cm (95%)   

 
Capacidade de mapeamento: 760 ha @ 400ft  

 
Softwares de processamento: Metashape (XM3/ XMC/ XM5) Pix4d (XM3 e XMC)  

 
Software de análise (XFarming - versão Solução Cana-de-açúcar)   

 

Dimensões - propelido fechado (comprimento x largura x altura): 1,13 x 1,06 x  0,70m   

 
Tanque principal (combustível ou calda): 10,0 L    

 
Tanque reserva (somente combustível): 2,5L     

 
Motor gerador integrado: Avgas | Premium | Gasolina comum | Óleo 2T, 30:1, Motul 800      

 
Bateria: Pack de baterias LiPo da XMobots 

 
Carregamento de bateria no drone: Automático  

 
Bateria com carregamento externo: 2 horas (0.5c)  

 
Velocidade máxima do vento: 10m/s   

 
Temperatura de operação: 0 a 40°C   

 
Nível de proteção: IP54    

 
Autonomia (tanques principal e reserva com combustível): > 4 horas (240 minutos)    

 Autonomia (tanque reserva): > 40 minutos 

 
Autonomia sem gerador (redundância de potência): ~ 5 minutos 

 
Sistema de posicionamento do GNSS/ INS: HAL  

 
Constelação: GPS, Glonass, BeiDou, Galileo  

 
Frequências: L1, L2, G1G2, B1B3, E1E5   

 
Sistema anticolisão: 1 radar frontal – alcance de 30 metros – 1 radar inferior   

 
Sistema de recuperação de emergência:  Paraquedas   

 
Alcance máximo a 400ft AGL: 5Km   

 
Frequência de operação: 5GHz   

 

Características de Mapeamento 

+4 horas de 
voo de mapeamento  

Alcance de 5km  Integrado de 
fábrica  

Câmera XM3 
750 ha/ voo 
2cm/ pixel  

Função VOO DE AMOSTRAGEM 
Coleta imagens de reboleiras  

 
Câmera 

XMC/ XM5 
750 ha/ voo 
5cm/ pixel 

Velocidade (10 m/s) 

Arrastamento 

Qualidade 



Radar de acompanhamento
de terreno 

10L de calda  Troca fácil de tanques  1m – Altura mínima 
para pulverização 

5m – Faixa mínima 
de pulverização Até 1 hora de pulverização 

por catação  
Radar anticolisão 

Sistema de  pulverização 

Características de  Pulverização 

Volume de calda: 10L  

Volume de combustível: 2,5L  

Quantidade de bicos: 4 

Taxa máxima de vazão: 3,5L/ minuto 

Taxa máxima de vazão por bico: 0,875L/ minuto  

Tamanho médio de gota: 185µm  

Densidade mínima de gota: 20 gotas/cm³ 

Altura de pulverização: 1 – 4m  

 
Largura de pulverização: 4 – 6m  

Velocidade de pulverização: 3 – 7 m/s  

Tempo de voo de pulverização localizada: 40 – 60 minutos 

Área pulverizada por tanque: 1 hectare  

Modelo de bicos: TT11001  

Padrões de fixação de bicos: Teejet  

 


