
www.SATLOC.com Rev. 11/16

Satloc Bantam
Alta Qualidade. Acessível. Compacto. Robusto.

Orientação GPS para aplicações aéreas

O Satloc Bantam fornece a mais avançada tecnologia em orientação GPS para aplicadores aéreos. Disponível com o 
software de orientação AirTrac™, o Satloc Bantam lhe permite voar e pulverizar padrões precisos usando o controle de 
vazão constante, reduzindo combustível, tempo de vôo, e custos de aplicação.

O sistema de orientação por barra de luzes Satloc Bantam L7 possui um display gráfico com mapas em movimento 
em tempo real fornecendo a orientação visual, e mostrando os principais recursos como faixas pulverizadas, limites 
de campo, saltos e sobreposições, pontos de marca, pontos de passagem e polígonos. O AirTrac permite que você 
acompanhe a área pulverizada, analise dados de registro, visualize o alcance, suporte pontos remotos ou “ields” e 
monitore as taxas de aplicação.

O Satloc Bantam inclui uma tela de 7 polegadas sensível ao toque, processador com 2 portas USB e 2 GB de memória 
pendrive via USB, antena A21™ e barra de luzes externa modelo L7. Outras opções de tela estão disponíveis.
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Especificações
CPU (incluindo kit de montagem) 
Dimensões: 3,15 “ A x 9,55 “ L x 5,40 “ P (8 cm A x 

24,25 cm L x 13,71 cm P) 
Peso:  4,1 lbs (1.86 kg)

Barra de Luzes L7 
Dimensões: 2,53 “ A x 14,60 “ L x 5,94 “ P (6,4 cm A x 

37 cm L x 15 cm P) 
Peso: 4,25 lbs (1.92 kg)

Tela de exibição (7”) 
Dimensões: 5,11 “ A x 7,88 “ C x 2,95 “ P (13 cm A x 

20 cm C x 7,5 cm P) 
Peso: 1,7 lbs (0.77 kg)

Peso Total do Sistema:  13 lbs (5,9 kg)

Benefícios
• Tela sensível ao toque de 7 polegadas customizável com 

visualização do mapa em movimento

• Windows® XP

• 2 Portas USB opcional. 

• Registros para o disco rígido ou drive USB.

• Computação da área pulverizada e área total

• Navegue para as marcas e pontos de passagem 
armazenados

• Retorne ao último ponto pulverizado

• Armazene, analise e recupere os dados de campo

• Crie e converta arquivos KML do Google Earth™ ou arquivos 
de contorno para visualização no Satloc® Bantam™

• HQ compatível (Apenas Rastreamento)

• Teclas programáveis para incremento / decremento
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