
Drone poderosamente simples
para inspeções aéreas,
mapeamentos e insights
práticos sob demanda.

Quantix®



Drone poderosamente simples para inspeções
aéreas, mapeamentos e insights práticos sob
demanda.

Apresentando o Quantix®

• Design híbrido multirotor/asa fixa

• Decolagem, voo e pouso totalmente automatizados, com possibilidade
   de intervenção do operador

• Planejamento, decolagem e operação intuitiva com apenas um toque

• Visualização rápida de mapas, permitindo avaliação instantânea no solo

• Integração com o DSS (AeroVironment Decision Support System®)

• Tablet Android® incluído

• Coleta simultânea de imagens de alta resolução em RBG colorido
   (1”/pixel) e NDVI multiespectral (2”/pixel)

• RPAS classe 3 pesando apenas 2.3 kg

 

 
 

 

 

 

 

INSIGHTS PRÁTICOS INTELIGENTES – SOB DEMANDA Agricultura: monitore plantações sem esforço
• Detecte anomalias na saúde da lavoura
   precocemente
• Monitore e acompanhe a eficácia das ações
  implementadas
• Melhore a eficiência agrícola e rendimento

Energia: identifique ameaças em potencial
• Monitore dutos de óleo e gás de 400 pés de
   altitude
• Detecte vazamentos ou derramamentos de óleo
• Mapeie linhas costeiras

Infra-Estrutura: reaja mais rápido às interrupções
• Acelere a avaliação de danos causados por
  tempestades
• Evite obstáculos terrestres
• Inspecione com segurança plantas industriais e
   linhas elétricas

Transporte: saia do engarrafamento
• Inspecione a infraestrutura a 400 pés de
  altitude
• Avalie estradas sem precisar redirecionar o
  tráfego
• Monitore danos em linhas de trem e pontes

O  Quantix®  é  um  drone  inovador  com  um  vôo  automático  poderoso  e  simples, 
podendo o operador intervir no comando. Possui um design exclusivo e híbrido que 
permite que a aeronave decole verticalmente e faça a transição para o vôo horizontal; 
maximizando a eficiência aerodinâmica e alcance.

Em um único voo, seus sensores capturam imagens RGB (Vermelho, Verde, Azul) e 
multiespectrais NDVI (Índice de Vegetação por Diferença Normalizada) de alta 
resolução que fornece instantaneamente percepções inteligentes e acionáveis   para 
ajudar a orientar a tomada de decisões e melhorar a eficiência operacional. 

Não  colete  dados  somente;  extraia  insights  que  fazem 
sentido

Imagens coletadas pelo Quantix® estão instantaneamente 
disponíveis no tablet incluído após o pouso, para rápida avaliação 
enquanto você ainda está no campo.

Os dados coletados se integram sem esforço ao DSS® online 
para análises mais profundas. O DSS automaticamente armazena 
e processa suas imagens em mapas aéreos de alta resolução, 
oferecendo ferramentas para análises mais aprofundadas de 
imagens e relatórios abrangentes para ajudar no processo de 
tomada de decisão e melhorar a eficiência operacional.

Design híbrido inovador
 • Decola e pousa como um multirotor

• Alcance, confiabilidade e eficiência de
   aeronave asa fixa

• Permite um lançamento seguro e pouso suave,
   protegendo os sensores

Planejamento e lançamento com um toque

• Interface dedicado através de tablet Android®

   incluído

• Comando “aperte-para-lançar”

• Decolagem, voo e pouso automatizados

Longo alcance

• Cobre até 160 ha por voo de 45 minutos

• Velocidade cruzeiro de 65 km/h

• 400 pés (120m) acima do nível do solo, linha
   de visada

Durabilidade e segurança

• Tecnologia sólida e durável, comprovadamente
   confiável em condições adversas

• Inclui modos manuais de  “Retornar” e “Pouso
   de Emergência”

INSPECIONE MAIS RÁPIDO
E MAIS LONGE COM FACILIDADE 

Inclui tablet Android para avaliação
instantânea e agilidade de tomada
de decisões em campo. 

Coleta simultânea de imagens de alta
resolução em cores RGB (1”/pixel) e
multispectral RG NIR (2”/pixel).  

AV DSS uses dynamic
web-based and mobile
dashboards and a host
of intuitive tools to turn

your aerial data into
actionable intelligence.

 



PARCERIA

www.skydrones.com.brcontato@skydrones.com.br
+55 (51) 3328 6091

DO CAMPO DE BATALHA AO SEU CAMPO

AeroVironment inventou a categoria de drone de inteligência lançado à mão há 

mais de 25 anos. Com mais de um milhão de horas de vôo por clientes militares 

dos EUA, a AeroVironment oferece drones e tecnologias de análises com um nível 

mais alto de confiabilidade e segurança que você pode contar.

Desde  2008  a  SkyDrones  desenvolve  e  fabrica,  com  tecnologia  de  padrão 
mundial, plataformas remotamente pilotadas de asa fixa e rotativa.

Além das naves, oferecemos uma gama de serviços e soluções focadas em 
atender as demandas específicas de diversos setores e clientes.


