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GIGAROTOR6
Extra teherbírású
hexarotor UAV rendszer

Mert van,
ahol mégis
számít a méret!

maximum
10km hatótáv

25-45 perc
repülési idő

maximum 12kg
hasznos teher

EXTRA TEHERBÍRÁS

BVLOS MŰKÖDTETÉS

A 12kg tömegű maximális hasznos
teherhordó képesség az alkalmazások széles körét teszi lehetővé, akár
szállítást, vagy nagy súlyú szenzorok
hordozását is.

A nagy hatótávolságú irányítás valamint a fedélzeti automatikus légiforgalom észlelő- és elkerülő rendszer
lehetővé teszi a látótávolságon kívüli
üzemeltetést.

HORDOZHATÓ KIVITEL

ISM/SRD RÁDIÓ

A lecsatolható karok lehetővé teszik a
viszonylag kis helyen történő szállítást
és a gyors üzembe helyezést.

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.

IP55 VÉDETTSÉG

Hordozható
kivitel

MULTIFUNKCIÓS
PLATFORM
A modulokból álló felépítés, biztosítja
a feladathoz optmális rendszert, ipari
és mezőgazdasági felmérések, térképészeti vagy rendvédelmi alkalmazások esetében is.

EGYSZERŰSÍTETT
ÜZEMELTETÉS
A teljes repülési folyamat, a felszállástól a leszállásig automatizált. A felmérendő terület alapján a repülési terv
automatikusan kerül elkészítésre.

Csapadék és por ellen védett kivitel.
Szinten minden időjárási körülmény
között használható.

www.rotorsandcams.com

ÁLLÍTSA ÖSSZE
SAJÁT RENDSZERÉT!

GIGAROTOR6
SZABADULJON MEG

INTEGRÁLT PAYLOAD

A SÚLYKORLÁTTÓL

ÉLVEZZE AZ EREDMÉNYT

A kiválasztott payload-ot szakem-

A GIGARotor6 12kg-os maximum
teherbíró kapacitása számos, a hagyományos UAV eszközökkel megoldhatatlan feladatot tesz megvalósíthatóvá.

bereink segítenek integrálni, hogy
végeredményként egy komplex
tevékenységre is alkalmas, opti-

Tervezze meg a feladatot és hagyja, hogy
a GIGARotor6 tegye a dolgát. A felszállástól-leszállásig autonóm repülési terv
végrehajtással biztosítja, a gyorsasá-

malizált légijármű rendszer szolgálja tevékenységét.

got, a pontosságot és a validáció
lehetőségét.

OPCIONÁLIS KOMPONENSEK
FEDÉLZETI BIZTONSÁGI RENDSZEREK

Igény esetén a rendszer felszerelhető ADS-B vevővel vagy Transzponderrel is amely a
hagyományos légiforgalom számára láthatóvá és azonosíthatóvá teszi azt. Az emelt szintű
biztonság érdekében a teljes fedélzeti irányító rendszer megduplázható.

TÁPELLÁTÁS

A standard fedélzeti Litium-Polimer akkumulátor a könnyebb payloadokhoz való, és rendelhető
emelt kapacitású akkumulátorral a nehezebb terhek megemeléséhez. Speciális multi töltő
berendezést biztosítunk.

KOMMUNIKÁCIÓS RENDSZEREK

ISM/SDR rádiómodulok alkalmazásával az EU normatívák betartásával 10 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 Pro tabletet ajánlunk.
Ipari és katonai felhasználásokhoz az ütés és vízálló Panasonic ToughBook vagy ToughPad
termékek választhatók. A GIGARotor6 rendszer azonban szükség esetén bármely hagyományos
notebookról is működtethető.

PPK/RTK RENDSZER

Az EMLID fedélzeti és földi rendszere lehetővé teszi a szenzorok adatainek nagy pontosságú
pozícióinformációkkal történő ellátását és repülést követő kinyerését.

KIEGÉSZÍTŐK

A rendszer fő egységein kívül hordozó, karbantartó és akkumulátortöltő-merítő kiegészítőket is kínálunk.
Rotors&Cams Kft. 1106 Budapest, Fehér út 10.A-B +36 70 3839 776 info@rotorsandcams.com

www.rotorsandcams.com

