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Hercules 20
 ipari drón

Erő
Képes akár 20 kg
megemelésére, szállítására.

Bővíthető felhasználási területek, cserélhető alkatrészek
• Egyedileg fejlesztett applikáció rögzítési lehetőség
• Egyedi szoftveres fejlesztési lehetőség
• Szerelhető lábak és karok

Extrém ellenállás
• A karbon és alumínium alkatrészek
   strapabíróak és időtállóak
• Kisebb szélben és esőben is képes 
   stabil repülésre

Kezelhetőség és stabilitás
• Felhasználóbarát kezelő panel és
   manuális irányítás
• Automata repülés - repülési terv 
   alapján
• Automata feladat végrehajtás

Sokoldalú
Nagy teherbírásának köszönhetően 
különböző iparágak széles verti-
kumában használható, legyen szó 
logisztikáról, mezőgazdáságról vagy 
építőiparról.

Bővíthető felhasználási területek, cserélhető alkatrészek
• Egyedileg fejlesztett applikáció rögzítési lehetőség
• Egyedi szoftveres fejlesztési lehetőség
• Szerelhető lábak és karok

Extrém ellenállás
• A karbon és alumínium alkatrészek
   strapabíróak és időtállóak
• Kisebb szélben és esőben is képes 
   stabil repülésre



Technikai adatok
Keret Carbon / 7075 Alumínium

Motor T-motor MN 701 - 135KV

Repülésvezérlő Pixhawk Cube

Légcsavar 66 cm (26 inch)

Szoftver DRONE VOLT Control

Akkumulátor
kompatibilitás LIPO / Li-Ion

Akkumulátor töltési 
ideje 40 perc

Műszaki adatok
Max. repülési idő 
(payload nélkül) 40 perc

Max. függőleges
sebesség 6 m/s

Max vízszintes
sebesség 20 m/s

Súly/payload
Súly
(akkumulátor nélkül) 11 kg

Max. teherbírás
(optimális feladat-
ellátáshoz)

15 kg

Max. felszálló tömeg 
(optimális feladat-
ellátáshoz)

34 kg

Adatátviteli adatok
Telemetria
távolság/frekvencia 4 km / 2,4 Ghz

Táviránytó
távolság/frekvencia 4 km / 2,4 Ghz

Videóadat-átvitel 
távolság/frekvencia 4 km / 2,4 Ghz

Távirányító típus minden egy 
távirányítóban

Adattitkosítás AES 256

Méretek
Hosszúság & szé-
lesség (karokkal) 1000 X 1000 mm

Átmérő 1300 mm

Magasság 
(leszállótalppal) 600 mm

Magasság (leszálló-
talp nélkül) 230 mm

Időjárás-ellenállás
Max. szélsebesség
optimális 
működéshez

14 m/s

Működési 
hőmérséklet -5°C / +35°C

Legrosszabb időjárási 
körülmény, aminek 
ellenáll

mérsékelt eső

Pontosság
Pozíciópontosság
(RTK nélkül) 2,5 m (8.2 ft)

Pozíciópontosság 
(RTK-val) 2,6 cm (1 inch)

Lebegő pontosság 
(RTK nélkül) 0,5 m függőleges

Lebegő pontosság 
(RTK nélkül) 1,5 m vízszintes

GPS GPS + GLONASS +
BEIDOU + Galileo

RTK ready Igen

További információkért
látogasson el az agroazis.hu
weboldalra, vagy keresse fel 

munkatársunkat!



Miért érdemes drónnal permetezni?

• nincs taposási kár
• nincs megközelíthetetlen 
   terület
• foltkezelések
• környezetkímélés

A drónok a precíziós mezőgazdaság legmodernebb és 
leghasznosabb eszközei. Drónok segítségével képesek 
vagyunk elemezni a növények és a talaj állapotát és be-
járni akár 40 hektárt egy óra alatt. Az így kapott ered-
ményeket feldolgozva pedig permetező drónokkal végre 
is tudjuk hajtani a szükséges beavatkozásokat.

• alacsonyabb  üzemeltetési 
   költségek
• csökkenő vegyszer- és 
   vízfelhasználás
• pontos állapotelemzés

Teljesítmény
kertészeti kultúra  1 - 3 hektár/óra 
szántóföldi kultúra  4 - 8 hektár/óra

Miért érdemes drónnal permetezni?



H520
 ipari drón

20
ipari drón

Ipari felhasználásra és 
innovatív szakemberek 
számára tervezve
Kiemelkedő hatékonyságú az egyes 
ellenőrzési feladatok ellátásában. Ez 
köszönhető a 6 rotoros rendszernek, 
mellyel pontos, stabil repülésre képes. 
Nagy fókusztávolságú kamerákkal 
távolról, akár észrevétlenül is képes 
precíz, magas minőségű képalkotásra. 
4K/2K/HD videó vagy 20 MP állóké-
pek rögzítése közvetlenül az ST16S tá-
virányító rendszerre.

RTK technológiával
A világ egyik legpontosabb és leg-
gyorsabb RTK rendszerével szerelve 
centiméter pontosságú repülést hajt-
hatunk végre, legyen szó 3D mod-
ellezésről, területmérésről vagy el-
lenőrzési feladatokról olyan területek-
en is, ahol a GPS jel erősség ezt nem 
tenné lehetővé.

TEAM MODE elérhetőség
2 távirányítóval képes TEAM MODE 
használatára, azaz az egyik kezelő 
csak a kamerát kezeli, a másik fel-
használó így tökéletesen tud kon-
centrálni a drón irányítására.

Megbízható, stabil
és pontos
Szélsőséges időjárási körülmények 
között is képes a precíz munkavég-
zésre. Akkor is alkalmas feladat-
végzésre, amikor a humán erőfor-
rás számára már nem biztonságos. 
A manuális sebességszabályozást 
új szintre emeli, mellyel könnyedén 
képes az egyenletes sebesség- 
tartásra, akár szélsőségesre for-
duló időjárási viszonyok mellett 
is. A felhúzható leszállótalpak le-
hetővé teszik, hogy teljes, 360 fokos 
rálátásunk legyen a vizsgált objek-
tumra.



E30Z
YUNEEC E30Z

autofocus

páraálló

3 tengelyes gimbal

360°-os forgatás

1080p X 720p videó felbontás

2,55mp zoom sebesség

YUNEEC E50
4K kamera kutatási és vizsgálati feladatokra

12 MP-es 1/2/3-os szenzorral

4K felbontású részletgazdag videó, 30 FPS

Ideális magas építésű épületek vizsgálatához és ellenőrzéséhez

40 mm-es fókusztávolságú objektív

YUNEEC CGOET.520
Hatékony és gazdaságos megoldás hőtérképezéshez

Dupla kamera két optikával:
• Rossz fényviszonyokra optimalizált kamera,  
   mely 20-szor érzékenyebb az emberi szemnél. 
   1920×1080 pixel (Full HD felbontás)
• Hőkamera 160×120 pixeles felbontással

A két kamera képe külön-külön, kép a képben, vagy egymásra 
vetítve is megjeleníthető

Mind a két videójel külön rögzítésre kerül standardizált időkóddal

1.6 km videójel-átvitel hatótávolság (5.8 GHz)

Minden kameramozgás és beállítás a távirányítóról vezérelhető

Állítható hőmérséklet érzékelési skála, mérési és kijelzési
tartomány, személyre szabható színmegjelenítés a látványos
eredményekért

H520 Payloadok

YUNEEC E30Z

au

pá
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360°-os 

1080p X 

2,55mp 



Műszaki specifikációk
Méretek 520X455X295 mm

Repülési idő akár 28 perc
(kamerával szerelve)

Súly (akkumulátorral) 1633 g

Akkumulátor 4S 5250mAh 15,2V Li-Po

Töltő SC-4000-4H

Távirányító ST16S

Max. repülési
magasság 500 m

Max. fordulási
sebesség 120°/s

Maximum dőlésszög 35°

Max. emelkedési
sebesség 7 m/s

Max. süllyedési
sebesség 6 m/s

YUNEEC E10T/E10Tv
termál és nappali kamera

320 x 256 vagy 640 x 512 felbontású termál kamera

kép a képben funkció

H520 drónnal akár 28 perc repülési idő

korlátlan, 360°-os gimbal mozgás

Data Pilot és repüléstervező támogatás

Távirányító
Operációs rendszer Android™

Csatornák száma 16

Távirányító hatótáv 
(optimális) 1,6 km

Videó felbontás HD 720p

Videó jel frekvencia 5,8 GHz Wifi

Videó jel átviteli 
távolság 1,6 km

További információkért
látogasson el az aroazis.hu

weboldalra, vagy keresse fel 
munkatársunkat!

H520 technikai paraméterek

termál és nappali 

320 x 256 

kép a 

H520 d

korlá

Data Pilot és 

YUNEEC E90
20 MP felbontású, 1 hüvelykes szenzor

a legújabb – H2 – nagysebességű képfeldolgozó processzor

4K felbontású videó – 60FPS

8X digitális zoom

ideális professzionális fotós és videós munkákhoz, 3D modellezés-
hez, térképezéshez, kutatási vagy mentési feladatokhoz

23 mm-es nagy látószögű, torzításmentes lencse

Standard, 40.5 mm-es ND filter rögzítés, gyári adapterrel

0.02° fok pontosságú 3 tengelyes gimbal
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