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Drone Inteligente
de Pulverização Agrícola

M12

Soluções para Proteção de Cultivos
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12L

1696*1696*536mm

4m

2.5m

1.6L-3.2L/minuto

0.8Ha

30-40Ha/dia30-40Ha/dia

Capacidade do Tanque:

Tamanho Desdobrado:

Largura de Pulverização:

Altura Recomendada de Operação:

Quociente de Vazão:

Eficiência de Cada Voo:

Eficiência da Operação:Eficiência da Operação:

Especificações:

Carregador Mate
(5 portas)

Carregador Equilibrado
(2 portas)

Bateria Inteligente
de 16000mAh

Controle Remoto
2.4GHzEstações RTK

Acessórios:

A plataforma ulizada é a PC e pode ser acessada
pela web ou aplicavo móvel, que fornece
gerenciamento em tempo real de fazendas.

Plataforma de Gerenciamento em Nuvem

Irá completar o seu trabalho pré-programado em
termos de área, velocidade, volume de

pulverização, evitar obstáculos, declive irregular
e perímetro de campo a ser pulverizado.

Drone Inteligente

A bateria recarregável de lío com indicador
luminoso pode ser instalada em 2 segundos.

Conecte e Use a Bateria

O drone tem iluminação LED e sistema de
navegação inteligente para operação noturna.

Operação Noturna

O drone é protegido da exposição normal à água e
à poeira durante o uso. No entanto, é aconselhável
evitar voar em tempo chuvoso e manter a unidade

coberta quando não esver sendo ulizada.

À Prova-d’Água e à Prova de Pó

Os Parâmetros do campo a ser pulverizado
podem ser idenficados para se traçar uma

trajetória de voo precisa do UAV.

Modo Inteligente de Ponto A-B

O sistema de localização preciso dados em cenmetros
garanrá a rota com maior precisão. (opcional)

Coordenadas de Precisão Cinemáca
em Tempo Real (RTK)

O campo a ser pulverizado pode ter coordenadas
pré-programadas e direção de voo já certo para o
trabalho de pulverização, evitando assim o excesso
de pulverização ou falta dela.

Volume de Pulverização Pré-Programado

Um sensor de radar integrado pode fazê-lo voar de
acordo com a altura específica acima das
irregularidades geográficas do campo.

Radar de Rastreamento do Terreno

A rota de voo é pré-configurada, considerando
obstáculos como árvores altas ou estruturas, para
evitar acidentes. O UAV pode voar com segurança no
piloto automáco.

Evitando Obstáculos na Rota

Os dois bicos dianteiros e os dois traseiros podem
funcionar separadamente. Fluxo ajustável e que se
adapta à velocidade do voo.

Sistema Inteligente de Pulverização

O M12 Drone pode trabalhar no campo no modo
piloto automáco devido ao seu soware avançado.
Também pode ser controlado manualmente via rádio
controlador.

Modo Piloto Automáco / Manual
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Drone Inteligente de Pulverização Agrícola


