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Prezentowane w niniejszym katalogu wersje dronów zostały częściowo uzupełnione o elementy wyposażenia dodatkowego.
Wszystkie informacje na temat wersji wyposażenia oraz dane techniczne odpowiadają informacjom dostępnym w czasie
składania materiału do druku. Informacji o różnicach zależnych od rynku sprzedaży
chętnie udzieli najbliższy Autoryzowany Serwis BZB UAS.
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Zdjęcia w katalogu przedstawiają Kolibra SURVEY oraz Kolibra AGRO
oraz elementy wyposażenia dodatkowego
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WROCŁAW
MIASTO SPOTKAŃ

Opracowany
we Wrocławiu
Rok 2017, warsztat gdzieś we Wrocławiu.
Rozgrzana lutownica, woń smaru, zgrzyt przekładni, miarowy terkot wirników.
I zespół zdeterminowanych pasjonatów pracujących długie dni i wieczory nad prototypem drona, który ma otworzyć światu
nowe drogi rozwoju.
Koliber – od początku do końca stworzony w stolicy Dolnego Śląska.
Pierwsze loty odbył badając podwrocławskie uprawy i tworząc mapy fotogrametryczne.
W 100% produkt polskiej myśli technologicznej.

Jan Byrtek

04 | Opracowany we Wrocławiu

Kacper Budnik
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Stylistyka
Koliber to nie tylko nowoczesny system naszpikowany elektroniką. To także perfekcyjna stylistyka stawiająca go na równi z innymi
arcydziełami technologicznej sztuki.
Opływowa linia kadłuba Kolibra sprawia, że przestrzeń przemierza on pewnie i swobodnie jednocześnie zachowując zwrotność
i precyzję prowadzenia.

PERFEKCYJNA
STYLISTYKA
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Silniki

Czujnik prędkości

Wytrzymały pancerz

Dwa silniki z wirnikami na skrzydłach nadają agresywnego
charakteru. Specjalnie dobrane śmigła zapewniają minimalne straty i optymalne wykorzystanie energii.

Charakterystyczny czujnik prędkości umieszczony z prawej
strony dziobu łamie symetrię samolotu i potęguje wrażenie
zaawansowanej technologii.

Delikatna i lekka biel poszycia kontrastuje z wytrzymałością
i solidnością jego kompozytowego pancerza wzmocnionego specjalnie po to, by chronić serce jego układów.
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PRAKTYKA
CZYNI MISTRZA

Linia TRENINGOWA
Linia wyposażenia skierowana do entuzjastów lotów i centrów szkoleniowych – idealna do przygotowania do egzaminu na świadectwo kwalifikacji UAVO.
Dwa tryby lotu – manualny i stabilizowany przez autopilota – umożliwią Ci bezpieczne zdobywanie doświadczenia i dadzą pełną
kontrolę nad dronem. Konstrukcja z EPO dodatkowo wzmocniona kompozytami i wyposażona w mechanizmy zabezpieczające chroni aparaturę nawet przy najtwardszych lądowaniach.
W skład linii TRENINGOWEJ wchodzą:
•

Samolot wyposażony w systemy wspomagające latanie oraz umożliwiające loty autonomiczne.

•

Kompatybilna aparatura sterująca umożliwiająca loty w trybie manualnym oraz naukę latania.

•

Bateria umożliwiająca wykonywanie ciągłych treningów nawet do 2,5 godziny bez lądowania.

Szkolenia

Misje autonomiczne

Zaawansowane oprogramowanie

Zdobądź doświadczenie i biegłość w prowadzeniu dronów.
Dowiedz się, jaką satysfakcję daje bycie ekspertem i poczucie pewności swoich umiejętności.

Zaprojektuj trasę w specjalistycznym programie do planowania lotów. Odbywaj misje autonomicznie, bez podejmowania ryzyka.

Wykorzystaj je i naucz się planowania i monitorowania autonomicznych lotów albo rozwiń swoje umiejętności kontrolując drona w trybie manualnym.
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REWOLUCJA
W POMIARACH GEODEZYJNYCH

Linia SURVEY
Linia wyposażenia projektowana z myślą o geodetach i specjalistach inżynierii lądowej.
Przeprowadzaj pomiary i inwentaryzacje bez czasochłonnego objeżdżania badanego obszaru – nowoczesna technologia
zastosowana w samolocie pozwala na loty w pełni autonomiczne. Kamera wysokiej rozdzielczości i zdjęcia połączone
z geopozycją pozwolą Ci z chirurgiczną precyzją stworzyć cyfrowy model terenu. Wytrzymała skrzynia transportowa
i mechanizmy ochronne aparatu sprostają nawet największym wyzwaniom, jakie przed nimi postawisz.
W skład linii SURVEY wchodzą:

10 |

•

Samolot wyposażony w systemy umożliwiające loty autonomiczne.

•

Aparat fotograficzny i system elektroniczny przypisujący geopozycję do zdjęć.

•

Wodoszczelna, udaroodporna skrzynia transportowa.

•

Bateria umożliwiająca wykonywanie ciągłych lotów nawet do 2,5 godziny.

Rozpoznanie terenu

Przygotowanie systemu

Start

Dokładnie zapoznaj się z terenem który chcesz zbadać.
Sprawdź najwyższe obiekty i precyzyjnie zaplanuj przebieg
i zadania misji.

Zaplanuj misję w programie komputerowym, dobierz odpowiednie parametry lotu i zaprogramuj systemy sterujące.

Na otwartej przestrzeni wybierz bezpieczne miejsce, z którego wystartujesz Kolibra. Naciśnij przycisk i wyrzuć samolot by rozpocząć lot.
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Linia AGRO
Wyposażenie szyte na miarę potrzeb nowoczesnego gospodarstwa rolnego.
Wykorzystaj pełnię potencjału zaawansowanego czujnika multispektralnego – sprawdź, jak rozwijają się uprawy na różnych częściach Twojego pola. Poznaj specjalistyczne oprogramowanie i stwórz mapę poziomu rozwoju roślin – przekonaj się, czy nie marnujesz środków na nadmierne nawożenie lub sprawdź, którym uprawom brakuje minerałów i reaguj precyzyjnie.
Poczuj pełnię kontroli nad swoimi plonami bez konieczności czasochłonnych inspekcji całego areału.
W skład linii AGRO wchodzą:
•

Samolot wyposażony w systemy umożliwiające loty autonomiczne.

•

Czujnik Multispektralny i oprogramowanie do przetwarzania danych.

•

Wodoszczelna, udaroodporna skrzynia transportowa.

•

Bateria umożliwiająca wykonywanie ciągłych lotów nawet do 2,5 godziny.

Planowanie

Mapa multispektralna

Perfekcyjne żniwa

Dokładnie zaplanuj misję. Wybierz interesujący Cię obszar
upraw, zaznacz jego granice w oprogramowaniu, wgraj misję do systemów drona i przygotuj go do startu.

Przetwarzaj dane i dowiaduj się, w jakim stanie są Twoje
uprawy. Sprawdź, gdzie należy poprawić nawożenie,
a gdzie rozwój przebiega prawidłowo.

Zmaksymalizuj plony i zaplanuj zbiór w najbardziej korzystnym dla Ciebie terminie.
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SYNERGIA
TECHNOLOGII I ROLNICTWA
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BEZPIECZEŃSTWO
TO PODSTAWA

Systemy autonomiczne i bezpieczeństwo
Niech najcięższa praca wykona się sama, bezstresowo.
Wykorzystaj systemy autonomiczne Kolibra – zaplanuj trasę i obszar lotu a potem zrelaksuj się trzymając rękę na pulsie i monitorując parametry. Samolot sam przemierzy całą trasę i wyląduje w bezpiecznym, wyznaczonym miejscu. Nawet podczas sytuacji
awaryjnych.
Szczegółowa instrukcja obsługi i checklista operacji przed startem ułatwią Ci obsługę wszelkich funkcji drona i zagwarantują płynne
przejście procedur krok po kroku.
A jeśli należysz do najbardziej ambitnych miłośników, to czeka na Ciebie specjalna oferta szkoleń i warsztatów teoretyczno-praktycznych z obsługi i programowania Kolibra.
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Osłona

Systemy

Moduł ADS-B

Bezpieczne przechowywanie oraz dbałość o czujniki. Specjalne osłony i wojskowej klasy skrzynia transportowa zabezpieczą delikatne systemy drona podczas transportu.

Zaawansowane systemy mechatroniczne, czujniki oraz rozbudowany autopilot zapewniają pełną kontrolę nad samolotem podczas lotu. W sytuacjach awaryjnych sprowadzają
maszynę do wskazanego miejsca i rozpoczynają procedurę
lądowania.

Szybka reakcja na obecność innych użytkowników przestrzeni powietrznej. Moduły ADS-B pozyskują i przetwarzają dane o ich położeniu i pozwalają automatycznie korygować trasę unikając kursów kolizyjnych.
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BAZOWY
KOMPLET AKCESORIÓW

Wyposażenie podstawowe:
silniki, układ zasilania, stery, łączność
Dwa drapieżne silniki. Niezawodne i specjalnie dobrane do wymagań stawianych przed Kolibrem. Zoptymalizowany dobór śmigieł
pozwala na maksymalne wykorzystanie polimerowych baterii i utrzymanie się w powietrzu do 150 minut bez lądowania.
Łączność radiowa o zasięgu do 20 kilometrów i prędkość maksymalna do 24 metrów na sekundę pozwalają na przeprowadzanie
lotów i pomiarów na nieosiągalnych dotąd obszarach i odległościach.
System Plug&Play, całkowita autonomiczność i start z ręki sprawiają, że przygotowanie do lotu i jego obsługa są zaskakująco proste
i wygodne.

2

silniki

150 min

ciągłego lotu

20 km

zasięgu danych

24 m/s

prędkość maks.

Łączność

Niezawodność

Szybkość

Moduł łączności radiowej, kompaktowy, wygodny i bezprzewodowy – łączy się z komputerem bądź tabletem za
pomocą Wi-Fi.

Silniki bezszczotkowe oraz zapasowy komplet śmigieł. Dla
niezawodności nawet w przypadku wystąpienia usterek.

Skrzydła i stateczniki montowane na specjalnie zaprojektowanych złączach pozwalają składać i rozkładać części
samolotu w błyskawicznym tempie – nawet w 2 minuty.
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Wyposażenie dodatkowe

Serwis i gwarancja

Nie bój się brudnej roboty. Skrzynia transportowa klasy wojskowej zapewnia wodoodporność, udaroodporność i pyłoodporność.
Idealnie nadaje się do przewożenia Kolibra i pracy w terenie.

Wyjątkowe rozwiązania wymagają wyjątkowej opieki.

Dodatkowe baterie o pojemności 16-26 Ah zapewnią wystarczająco energii do pracy na nadzwyczaj dużych obszarach. Dodatkowo,
dzięki specjalnej, dedykowanej ładowarce zadbasz o kondycję i poprawne naładowanie baterii nawet w 2 godziny.
Poznaj również możliwości spersonalizowanego tableta z oprogramowaniem stworzonym specjalnie dla Twojego Kolibra.
Wykorzystaj jego pełną mobilność z aplikacją do planowania trasy i jej parametrów w terenie.

Skrzynia

Bateria

Spersonalizowany tablet

Mobilna ładowarka baterii
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Skorzystaj z naszego serwisu i przygotuj drona do eksploatacji w sezonie, zaimpregnuj
go przed zimą lub sprawdź stan techniczny układów.
Prawidłowe i regularne serwisowanie w autoryzowanym punkcie pozwoli Ci cieszyć
się bezpieczeństwem i niezawodnością maszyny dzięki 24-miesięcznej gwarancji.
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