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METROSAT é a solução mais eficiente para áreas rurais e 

regiões remotas porque é 100% satelital e o serviço é ilimitado. 

Instalação simples, alertas automáticos e custo reduzido. 

 

Equipamento eficiente. Quando parado, aumenta o tempo de 

envio de mensagem para economizar sua bateria. 

 

Preço do Módulo Satelital METROSAT V.8717 

• O preço do módulo rastreador e mensalidade variam conforme quantidade 

solicitada;  

• O módulo apenas é compatível com a Plataforma WEB METROSAT; 

• Já incluso com módulo de rastreamento: suporte para montagem, 4 baterias de 

Lítio AAA e fita dupla face industrial. 

Quantidade Valor unitário  Quantidade Valor unitário 

De 1 a 3 R$ 999,00 De 31 a 100 R$ 849,00 

De 4 a 10 R$ 949,00 Acima de 100 R$ 799,00 

De 11 a 30 R$ 899,00 Condições especiais para revendedores 

 

Preço da Plataforma WEB METROSAT 

• Plataforma Web com recursos de rastreamento, cerca eletrônica, rotas, 

relatórios, alertas e suporte técnico em horário comercial pelo telefone 19 4062 

9140, opção 5. 

Quantidade Valor mensal*  Quantidade Valor mensal* 

De 1 a 3 R$ 199,00 De 31 a 100 R$ 139,00 

De 4 a 10 R$ 179,00 Acima de 100 R$ 129,00 

De 11 a 30 R$ 159,00 Condições especiais para revendedores 

 

Peça já o seu, ligue 0800 887 0891 

Promoção Agrishow para qualquer quantidade 

 

*Valores para cada módulo satelital METROSAT V.8717. Condições diferenciadas para revendas. 

Orçamento sujeito a alteração sem aviso prévio. Requer contratação de serviço mensal. O equipamento 

deve operar em áreas abertas com visada para o céu. Funciona com 4 pilhas de íon lítio, cuja autonomia 

depende do modo de rastreio e movimentação do ativo. Para mais informações sobre aplicações, área de 

cobertura, autonomia das baterias e restrições técnicas, consulte www.metrosat.com.br. Atualização: maio 

de 2017. 


