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Ολοκληρωµένες Λύσεις Έξυπνης Γεωργίας



To αυτόνοµο όχηµα ξηράς της XAG®,
Έξυπνο και Ευέλικτο!

Tο ΧAG® R150 είναι ένα µη επανδρωµένο αυτόνοµο 
όχηµα εδάφους που φέρνει την επανάσταση. Με µεγάλη 
επεκτασιµότητα και πολλαπλούς τρόπους λειτουργίας, το 
XAG® R150 αποτελεί παγκοσµίως µοναδική ροµποτική λύση σε 
προσιτή τιµή.

Προσφέρει µια σειρά από λύσεις για  ψεκασµό, λίπανση, σπορά 
ακριβείας  και χορτοκοπή σε πληθώρα καλλιεργειών, αλλά και 
δυνατότητα µεταφοράς υλικών στο χωράφι.

H XAG®, πρωτοπόρος εταιρεία στις καινοτόµες 
λύσεις αυτόνοµων γεωργικών συστηµάτων παρέχει  
µια σειρά από λύσεις µη επανδρωµένων οχηµάτων 
αέρος και εδάφους που αλλάζουν ριζικά τα δεδοµένα 
των αγροτικών εργασιών!

Με προηγµένες δυνατότητες πρόσβασης σε δύσβατα σηµεία 
αλλα και µε ακρίβεια εκατοστού στις εφαρµογές του ψεκασµού, 
της λίπανσης, της σποράς και άλλων εργασιών, τα συστήµατα 
της XAG® φέρνουν την επανάσταση στη γεωργία!

Ψεκαστικά Drones, η νέα εποχή της γεωργίας.

 H XAG® παρέχει µια νέα γενιά drones  που ενσωµατώνει 
4-εργασίες µέσα από µια συσκευή: Ψεκασµός, Λίπανση , Σπορά 
και Χαρτογράφηση Φυτοϋγείας των καλλιεργειών.
 Εφαρµογή ψεκασµού ανεξάρτητα απο την προσβασιµότητα στο 

χωράφι 
 Μείωση ποσότητας φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 Μείωση χρόνου ψεκασµού 
 Αύξηση παραγωγής λόγω µη καταστροφής φυτών 

…είναι µόνο κάποια από τα οφέλη των ψεκαστικών drone. 

JetSprayer™ System
Ακριβής ψεκασµός προς κάθε κατεύθυνση!

Το XAG® R150 µπορεί να πραγµατοποιήσει πλήρως αυτόνοµο 
ψεκασµό µε µέγιστη παραγωγικότητα περί των 50 στρ./ώρα.

 Έξυπνη ∆εξαµενή χωρητικότητας 150lt
 Μέγιστο Πλάτος Εργασίας 12m
 Αυτονοµία έως 4 ώρες εργασίας/ µπαταρία
 ∆ιπλή αντλία Ροής 4.8 L/min
 Φόρτιση µπαταρίας σε µόλις 10 λεπτά 

Γεννήτρια της XAG® µε ψηφιακή οθόνη για φόρτιση στο 
χωράφι σε µόλις 10 λεπτά και χωρίς άλλους πρόσθετους 
εξοπλισµούς. 



Tο νέο drone XAG® V40, το πρώτο drone διπλού
έλικα επιτυγχάνει βελτιωµένη απόδοση πτήσης, 
χαµηλή κατανάλωσης ενέργειας, και καλύτερο 
ψεκασµό αξιοποιώντας τη µεγάλη δύναµη των 
καθοδικών ρευµάτων!

 Επαναστατικός σχεδιασµός διπλού ρότορα: συγκεντρωµένα 
καθοδικά ρεύµατα, υψηλότερη ενεργειακή και κινητική ευελιξία.
 Παραγωγικότητα Ψεκασµού έως 130 στρ./ώρα
 Τεχνολογία Φυγοκεντρικών Μπεκ Ψεκασµού iRass, µε 

πλάτος εργασίας έως 10m και διπλάσια διείσδυση σταγόνας 
ψεκασµού στο φυτό
 Radar Πολλαπλών Κατευθύνσεων: Ακριβής αντίληψη και 

αποφυγή εµποδίων
 Αποσπώµενη δεξαµενή 16lt για ψεκασµό και 20kg για 

λίπανση και σπορά.

Το XAG® P40 διαθέτει έξυπνο, αποτελεσµατικό 
και ευέλικτο σχεδιασµό, ενώ αποτελεί το σηµείο 
αναφοράς για τις τεχνολογίες προηγµένων 
αγροτικών drone.

 ∆ιπλά µπεκ ψεκασµού τεχνολογίας iRass και αντλία νέας 
γενιάς, υψηλής ροής µε δυνατότητα παροχής εως 10lt/min.
 Τεχνολογία Φυγοκεντρικών Μπεκ Ψεκασµού iRass, µε 

πλάτος εργασίας εως 8m και διπλάσια διείσδυση σταγόνας 
ψεκασµού στο φυτό.
 Ψεκασµός, Λίπανση, Σπορά και Χαρτογράφηση µε ένα 

drone, χάρη στις τεχνολογίες RevoSpray, Revocast και 
RealTerra
 Αποσπώµενη δεξαµενή 20lt για ψεκασµό και 25kg για 

λίπανση και σπορά.
 Παραγωγικότητα Ψεκασµού έως 130 στρ./ώρα

Το µεγαλύτερου όγκου ψεκαστικό drone XAG® 
P100  διαθέτει την µεγαλύτερη δεξαµενή 
40lt, διπλές µπαταρίες και σχεδόν 
διπλάσιο χρόνο πτήσης έως 18 λεπτά/
πτήση. Το νέο αποσπώµενο πλαίσιο 
παρέχει, υψηλή σταθερότητα και εύκολη 
αποσυναρµολόγηση παρόλο το µεγάλο 
µέγεθος του.

 ∆ιπλά µπεκ ψεκασµού τεχνολογίας iRass και αντλία νέας γενιάς, 
υψηλής ροής µε δυνατότητα παροχής εως 12lt/min και µέγιστο πλάτος 
εργασίας 10m
 Εργασίες: Ψεκασµός, Λίπανση, Σπορά και Χαρτογράφηση χάριν των 

τεχνολογιών RevoSpray2, Revocast2 και RealTerra
 Αποσπώµενο πλαίσιο και δεξαµενή  µε 40lt για ψεκασµό και 60lt για 

λίπανση και σπορά
 Παραγωγικότητα Ψεκασµού έως 200 στρ./ώρα



Με την υποστήριξη της Agromet P.C.
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