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O MALÅ GeoDrone é a solução de ponta para levantamento 
não tripulado em áreas perigosas e de difícil acesso. É baseado 
na mais recente tecnologia GPR HDR da Guideline Geo. 

 

O GeoDrone combina as soluções de radar de ponta com a moderna tecnologia de drones. Isso 
permite a aquisição rápida e confiável de dados 3D em uma variedade de novas áreas de 
aplicação antes impossíveis. Seu uso vai desde o monitoramento de avalanches, deslizamentos 
de terra, inspeção de corpos d'água / inundações, detecção de minas terrestres. 

 
 

Principais Características  
•  Suporta todos os drones padrão com potência de elevação adequada (> 3 kg) 

•  Diferentes alternativas de antenas para áreas de aplicação específicas 

•  Monitor sem fio em tempo real compatível com outras soluções MALÅ 

•  Adequado para levantamento automatizado de drones 

•  Compatível com todos os softwares MALÅ 

Especificações Técnicas 
 

Tecnologia principal:   MALÅ HDR GPR 
Dimensão:     W580 x L1040 x H240 mm (W23" x L41" x H9½") 
Separação da antena:   530 mm (21”) 
Peso da antena incl. 2 baterias: 3,23 kg (7 lb 2 oz) 
Peso da antena excl. 2 baterias: 2,31 kg (5 lb 1 oz) 
Peso da bateria:   0,46 kg (1 lb) 
Tempo de funcionamento:  Até 1 hora 
Frequências da antena:  80 MHz 
Comunicação:   Em conformidade com IEEE802.11 b/g/n 

Posicionamento integrado:  DGPS (SBAS) 
 
 

 
 

Parte da história de sucesso da Guideline Geo  

A Guideline Geo atua no ramo desde 1923 e é líder global em geotecnologia de superfície.  A tecnologia avançada 
garante soluções práticas para os problemas cotidianos, sociais e globais. Fornecemos soluções completas nos 
campos tecnológicos de radar de penetração no solo, medição geoelétrica e eletromagnética e sísmica. A ação 
Guideline Geo AB (GGEO) está listada na NGM Equity. Nossos escritórios e parceiros regionais atendem clientes 
em 113 países. A Hasageo equipamentos geofísicos é nossa representante exclusiva no Brasil. 
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