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VTOL TECHNOLÓGIA
 

Ötvözi  a  merev-  és   forgószárnyas 
technológiák előnyeit, így nincs szük-
ség  dedikált  fel-  és  leszállópályára, 
szinte  bármilyen  terepen  alkalmaz- 
ható.  Repülés  közben  képes a pont 
feletti lebegésre is.

MULTIFUNKCIÓS 
PLATFORM

 
A modulokból álló felépítés, biztosítja 
a feladathoz optmális rendszert, ipari 
és mezőgazdasági felmérések, térké-
pészeti vagy rendvédelmi alkalmazá-
sok esetében is.

BVLOS MŰKÖDTETÉS
 

A  nagy  hatótávolságú irányítás vala-
mint  a  fedélzeti automatikus légifor-
galom  észlelő  és  elkerülő  rendszer 
lehetővé teszi a látótávolságon kívüli  
üzemeltetést.

PPK GNSS
 

A fedélzeti PPK GNSS rendszer rögzíti 
a  légifelvételek  pontos  koordinátáit, 
lehetővé  téve  a  precíziós  felmérést 
minimális, vagy akár zéró illesztőpont 
használatával.

PAYLOAD
 

Stabilizált  Multiszenzor  (EO/IR)  ka-
mera, Lidar és egyéb,  pl: NDVI, RGB 
szenzorok is telepíthetők a fedélzetre.

ISM/SRD RÁDIÓ
 

Az  SRD irányító és telemetriás rádió 
megoldás  biztosítja  a  zavarmentes 
működést  városi környezetben  is és 
megfelel az EU követelményeknek. 
Katonai alkalmazások esetén elérhető 
NATO kompatibilis kivitelben is.

EGYSZERŰSÍTETT 
ÜZEMELTETÉS

 
A teljes repülési folyamat, a felszállás-
tól a leszállásig automatizált. 
A felmérendő terület alapján a repülési 
terv automatikusan kerül elkészítésre.

GYORS
EGYSZERŰ
MEGBÍZHATÓ

maximum
 50km hatótáv

120-150 perc
repülési idő

maximum 2kg
hasznos teher

Hordozható
kivitel

Könnyített üzemeltetésű 
merevszárnyas VTOL UAV eszköz 

FLYRANGER5

VTOL
   Vertical Take-off 
      and Landing
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ÁLLÍTSA ÖSSZE
      SAJÁT RENDSZERÉT!

HATÁROZZA MEG 
A FELADATOT

A FlyRanger5 rendszer fő elemei 
tetszés szerint variálhatók, így szá-
mos feladatrendszerhez (térképészet, 
légi dokumentálás, felderítő tevékeny-
ség) optimalizálható.

VÁLASSZON KAMERÁT 

Válassza ki az igényeinek megfe-
lelő kamerát. Alap opcióként az 

APS-C MAP-01 vagy a full-frame
MAP-A7R állnak rendelkezésre. 

Egyedi kamerák integrálása is 
lehetséges.

ÉLVEZZE AZ EREDMÉNYT

Tervezze meg a feladatot és hagyja, hogy 
a FlyRanger5 tegye a dolgát. A felszál-

lástól-leszállásig autonóm repülési terv 
végrehajtással biztosítja a gyorsasá-

got, a pontosságot és a validáció 
lehetőségét.

FLYRANGER5

 KAMERÁK, SZENZOROK  
Függőleges tengelyes fényképezéshez és dokumentáláshoz APS-C MAP-01 24Mpixel, valamint 
MAP-A7R Fullframe 34Mpixel kamerák választhatók. Katonai, rendvédelmi feladatok esetén 
2 tengelyen mozgatott katonai kivitelű nappali és éjszakai kamerák integrálására van lehetőség.

 TÁPELLÁTÁS  
A Lítium-Polimer akkumulátorral 120 perc, a Lítium-Ion akkumulátorral 150 perc repülési idő
érhető el. A választott akkumulátor típusnak megfelelő intelligens töltőt biztosítunk a rendszerhez.

 KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK  
ISM/SDR rádiómodulok alkalmazásával az EU normatívák betartásával 50 km-es kommunikációs
hatótávolság érhető el. Ez a képesség akár NATO harmonizált frekvenciatartományokban is elérhető. 
LTE/4G kommunikációs modul alkalmazása esetén nincs kommunikációs hatótávolság korlát.

 FÖLDI ÁLLOMÁS  
Alap földi irányító rendszerként egy ütésálló tokozással ellátott Surface Pro3 tabletet ajánlunk.
Ipari és katonai felhasználásokhoz az ütés és vízálló Panasonic ToughBook vagy ToughPad
termékek választhatók. A FlyRanger5 rendszer azonban szükség esetén bármely hagyományos
notebookról is működtethető.

 PPK/RTK RENDSZER  
Az EMLID fedélzeti és földi rendszere lehetővé teszi a felvételek nagy pontosságú pozíció-
információkkal történő ellátását és repülést követő kinyerését.

 KIEGÉSZÍTŐK  
A rendszer fő egységein kívül hordozó, karbantartó és akkumulátortöltő-merítő kiegészítőket
is kínálunk.

OPCIONÁLIS KOMPONENSEK


