
NAURU 500C ISR
by 

O Nauru 500C ISR é o drone, desenvolvido pela XMobots, para operações de Inteligência em missões 
estratégicas. 

Desenvolvido para operações BVLOS (Beyond Visual Line of Sight - Além da visada) acima de 400ft, o 
Nauru apresenta uma incrível autonomia de 4 horas de voo. Sua capacidade de payload permite 
embarcar um sistema completo de ISR (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), tornando-se 
uma poderosa ferramenta nas missões de Segurança e Defesa. 

Ao voar sobre ambientes hostis, como florestas, selvas e outras áreas de alto risco, o Nauru se 
destaca combinando as melhores qualidades de um drone VTOL (Vertical and Take-Off Landing – 
Decolagem e pouso verticais) e de um asa fixa, para trazer grande autonomia, segurança e 
versatilidade. 

Como em todos os drones desenvolvidos pela XMobots, o Nauru 500C ISR já traz embarcado de 
fábrica RTK L1 L2, piloto automático XMB e o uso dos softwares XPlanner e XCockpit. No entanto, o que 
diferencia o Nauru 500 ISR é sua configuração específica para aplicações ISR em operações 
altamente estratégicas:

Sistema de propulsão 
de baixa audibilidade

Pintura com tinta 
de baixa detectabilidade 

Captura de dados em tempo real 
composta por 2 sensores principais: 
- Câmera giro-estabilizada XSIS EO (para missões diurnas) 

- Câmera giro-estabilizada XSIS EOLWIR (missões diurnas e
 noturnas) 



Você pode contar com o sistema de Inteligência Artificial do Nauru já que suas câmeras XSIS- EOLWIR 
podem ser conectadas a processadores externos de imagem para a execução em tempo real de: 

Como um upgrade para operações de longos períodos, você pode contar com a segurança e o 
conforto de um SHELTER móvel de 2,5 toneladas, que pode ser guinchado e ainda é capaz de 
armazenar 3 RPAs, 2 GDT e 3 GCS. Além de contar com portas com leituras de digitais, esta estação 
móvel também traz luzes de emergência, ar-condicionado e assentos ergonômicos, que reduzem o 
nível de stress durante as operações. 

Você pode ainda contar com uma GCS multifuncional para trazer ainda mais conforto durante as 
operações, apresentando instrumentos de controle e visualização com 3 telas touchscreen 
multifuncionais de 21,5”, permitindo a checagem de: 

(coordenadas da aeronave; coordenadas 
do alvo, coordenada de centro do FOV; 
slant range para o alvo filmado; posição 
angular de apontamento do sensor EOIR; 
nível de zoom, tráfego aéreo, 
meteorologia); 

RPAs (XCockpit) instrumentação
de dados primários

Mapas móveis

Interface geral 
de comando.

-Rastreamento de pessoas, carros e barcos;
-Rastreamento de alvos múltiplos; 
-Indicador de alvo móvel; 
-Indicação de coordenadas; 
-Georreferenciamento de alvos. 

Mais informações sobre o Nauru 500C ISR: https://xmobots.com.br/nauru500c-isr/ 
Entre em contato com nossos consultores:     contato@xmobots.com.br ou ligue para
      (16) 99771-8439. 

A XMobots é a maior empresa de drones da América Latina. Com mais de 15 anos no mercado de RPAs e com um time 
de 190 colaboradores, a XMobots conta com fábricas em 3 estados brasileiros, oferecendo seus produtos e serviço em 
todos os países do mundo. 

Este alcance pode ser dobrado sob condições ISA após upgrade.

Nauru 500C ISR também traz um sistema de comunicação 
que permite realizar operações com até 60km de alcance

Tecnologia 100% Brasileira


