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KOLIBER VTOL

Koliber VTOL to nie tylko nowoczesny system bezzałogowy naszpikowany elektroniką. 
To także perfekcyjna stylistyka stawiająca go na równi z innymi arcydziełami 
technologicznej sztuki. Koliber sprawi, że pomiar dużych powierzchni wykonasz 
z jednego miejsca, podczas jednego nalotu, bez uciążliwych objazdów terenu 
i ponownego rozkładania sprzętu.

Dzięki opływowej linii kadłuba pewnie i swobodnie przemierza przestrzeń 
jednocześnie zachowując zwrotność i stabilność lotu z precyzją pomiarową. Montaż 
Plug&Play, automatyczny start i lądowanie sprawiają, że przygotowanie do lotu i jego 
obsługa są zaskakująco proste i wygodne. Profesjonalny system dla ludzi ceniących 
bezpieczeństwo i komfort pracy.
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LINIA TRENINGOWA

Linia wyposażenia skierowana do entuzjastów lotów i centrów szkoleniowych – 
idealna do przygotowania do egzaminu na świadectwo kwalifikacji Pilota DRONÓW 
(NSTS-03 oraz NSTS07). Dwa tryby lotu – manualny i stabilizowany przez autopilota 
umożliwią bezpieczne zdobywanie doświadczenia i dadzą pełną kontrolę nad dronem.

 Sterowanie MASTER-SLAVE daje pełną kontrolę instruktorowi nad prowadzonymi 
operacjami lotniczymi. Konstrukcja z EPO dodatkowo wzmocniona kompozytami 
zapewni przetrwanie nawet najcięższym lądowaniom.

W skład linii TRENINGOWEJ wchodzą:
• samolot wyposażony w systemy wspomagające latanie 

oraz umożliwiające loty autonomiczne,

• dwie kompatybilne aparatury sterujące umożliwiające loty w trybie 

manualnym oraz naukę latania (tryb MASTER-SLAVE),

• poszycie materiałowe zawierające wszystkie podzespoły 

niezbędne do wykonywania lotów treningowych,

• bateria umożliwiająca wykonywanie ciągłych 

treningów nawet do 1,5 godziny bez lądowania.

Opcjonalnie:
• moduł FPV wraz z zestawem Herelink pozwalający wprowadzić kursanta 

w loty poza zasięgiem wzroku oraz planowanie misji automatycznych,

• ładowarka do akumulatorów – zapewni Ci nielimitowane godziny treningowe 

w powietrzu. Naładuj baterię podczas jednego lotu treningowego!

• SIM-B – symulator do nauki latania oraz planowania misji automatycznych.
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MATERIAŁOWE POSZYCIE KOLIBER VTOL

Z myślą o tych, którzy chcą przemieszczać się w komfortowy sposób na duże odległości. 
Lekkie, a zarazem wytrzymałe poszycie z wypełnieniem piankowym wysokiej klasy. 
Przenoszenie ułatwiają pasy transportowe oraz wytrzymałe kółka transportowe. 
Spód poszycia wykonany jest z nieprzemakalnego materiału odpornego na przetarcia.

APARATURY STERUJĄCE

Nadajnik przekazuje za pomocą poruszanych drążków sterowania sygnał do 
odbiornika, który zamontowany jest w modelu. Sygnał przekazywany jest 
bezprzewodowo za pomocą fal radiowych.

BATERIA

Akumulator 6s 17Ah Lipo HV.
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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 automatyczne. Kamera wysokiej rozdzielczości i nowoczesny GPS PPK 
(częstotliwość L1, L2) pozwolą Ci z chirurgiczną precyzją stworzyć cyfrowy model 
terenu. Materiałowa skrzynia transportowa wyposażona w wytrzymałą matę do 
lądowania sprostają nawet największym wyzwaniom, jakie przed nimi postawisz.

W skład linii SURVEY wchodzą:
• samolot wyposażony w systemy umożliwiające loty automatyczne,

• aparat fotograficzny i system GPS PPK,

• poszycie materiałowe zawierające wszystkie podzespoły 

niezbędne do wykonywania lotów fotogrametrycznych,

• dwie baterie umożliwiające wykonywanie ciągłych lotów nawet do 1,5 godziny,

• ładowarka do akumulatorów – zapewni Ci nielimitowane godziny 

w powietrzu. Naładuj baterię podczas jednego lotu treningowego!

• Szkolenie z obsługi sprzętu dla 2 osób.

Opcjonalnie:
• moduł FPV wraz z zestawem Herelink pozwalający na wykonywanie lotów 

poza zasięgiem wzroku oraz planowanie misji automatycznych,

• moduł ADS-B – pozostań zauważony przez innych 

użytkowników ruchu lotniczego, lataj bezpiecznie!

• laptop do planowania misji automatycznych.

• szkolenie do uzyskania uprawnień Pilota DRONA.
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APARAT SONY α6000

Zastosowany system AF działa szybciej niż w lustrzankach cyfrowych. Przewyższa 
jakością pozyskiwanych zdjęć wiele modeli, a jego matryca APS-C jest 1,6x większa 
od przetworników formatu 4/3 i 13x większa od matryc typu 1/2,3” z typowego 
aparatu kompaktowego.

STACJA ŁADOWANIA, BATERIE

Dodatkowe baterie zapewnią wystarczająco energii do pracy na nadzwyczaj dużych 
obszarach. Dodatkowo, dzięki specjalnej, dedykowanej ładowarce zadbasz o kondycję 
i poprawne naładowanie baterii podczas jednego lotu treningowego.

MATERIAŁOWE POSZYCIE KOLIBER VTOL

Z myślą o tych którzy chcą przemieszczać się w komfortowy sposób na duże odległości. 
Lekkie a zarazem wytrzymałe poszycie z wypełnieniem piankowym wysokiej klasy. 
Przenoszenie ułatwiają pasy transportowe oraz wytrzymałe kółka transportowe. 
Spód poszycia wykonany jest z nieprzemakalnego materiału odpornego na przetarcia.
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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, zaoszczędź 
nawet do 92% na opryskach. Poznaj specjalistyczne oprogramowanie i opracuj 
mapę rozwoju roślin – przekonaj się, czy nie marnujesz środków na nadmierne 
nawożenie, sprawdź, którym uprawom brakuje minerałów lub gdzie rozwijają się 
niechciane chwasty 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 automatyczne,

• czujnik Multispektralny i oprogramowanie do przetwarzania danych,

• poszycie materiałowe zawierające wszystkie podzespoły 

niezbędne do wykonywania lotów fotogrametrycznych,

• dwie baterie umożliwiająca wykonywanie ciągłych lotów 

nawet do 1,5 godziny bez lądowania,

• ładowarka do akumulatorów – zapewni Ci nielimitowane godziny 

w powietrzu. Naładuj baterię podczas jednego lotu treningowego!

• Szkolenie z obsługi sprzętu dla 2 osób.

Opcjonalnie:
• moduł FPV wraz z zestawem Herelink pozwalający na wykonywanie lotów 

poza zasięgiem wzroku oraz planowanie misji automatycznych,

• moduł ADS-B – pozostań zauważony przez innych 

użytkowników ruchu lotniczego, lataj bezpiecznie!

• Laptop do planowania misji automatycznych,

• szkolenie do uzyskania uprawnień Pilota DRONA.
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STACJA ŁADOWANIA, BATERIE

Dodatkowe baterie zapewnią wystarczająco energii do pracy na nadzwyczaj dużych 
obszarach. Dodatkowo, dzięki specjalnej, dedykowanej ładowarce zadbasz o kondycję 
i poprawne naładowanie baterii podczas jednego lotu treningowego.

MICASENSE ALTUM-PT

Dzięki ALTUM-PT możemy uzyskać wyjątkowo wysoką dokładność odwzorowania 
cech morfologicznych oraz temperatury powierzchni roślin. Precyzyjny zestaw 7 
sensorów, w tym jeden LWIR oraz jeden panchromatyczny, stanowią znakomite 
uzupełnienie dotychczasowych rozwiązań w zakresie diagnostyki szaty roślinnej.

MATERIAŁOWE POSZYCIE KOLIBER VTOL

Lekkie a zarazem wytrzymałe poszycie z wypełnieniem piankowym wysokiej klasy. 
Przenoszenie ułatwiają pasy transportowe oraz wytrzymałe kółka transportowe. 
Spód poszycia wykonany jest z nieprzemakalnego materiału odpornego na przetarcia.
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BZB PLANNER
Najbardziej intuicyjna. Autorska aplikacja firmy BZB UAS dedykowana platformie 
iOS. Aplikacja dostępna w app store.

MISSION PLANNER
Open source’owa. Dostępna dla wszystkich aplikacja pozwalająca na wykorzystanie 
pełni mozliwości naszych dronów. Ze względu na ogrom funkcji dedykowana dla 
zaawansowanych pilotów.

QGROUND CONTROL STATION
Dla osób latających wcześniej na fireware PX4. Aplikacja dostępna na system windows, 
iOS oraz android.

WSPÓŁPRACUJĄCE OPROGRAMOWANIE STERUJĄCE
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SYSTEMY OPCJONALNE

ADS-B
System podający położenie „własnego” statku powietrznego innym statkom 
powietrznym oraz kontroli ruchu lotniczego (ADS-B out), a także odbierający sygnały 
od innych uczestników ruchu lotniczego (ADS-B in). Urządzeniem przekazującym 
dane jest transporder pracujący w trybie Mode-S. Transmitowana co 1–2 sekundy 
w zakresie częstotliwości 1030–1090 MHz informacja zawiera położenie statku 
powietrznego, wysokość lotu, jego prędkość i kierunek, a także dane identyfikacyjne 
statku powietrznego.

GSM-B
System komunikacji pomiędzy Pilotem a bezzałogowym statkiem powietrznym. 
Pozwala na wykonywanie operacji lotniczych w odległych miejscach za pośrednictwem 
sieci GSM. Transmisja daje Pilotowi informację o położeniu statku powietrznego, 
wysykości lotu, jego prędkości i kierunku, widoku z kamery FPV. Pozwala również na 
zarządzanie trasą lotu, planowanie i wprowadzanie zmian w misji oraz wykonywanie 
operacji startu i lądowania. W module mogą działać niezależnie dwie karty SIM różnych 
operatorów, co zapewnia nieprzerwana transmisja na dowolnych odległościach, 
nawet w przypadku słabego pokrycia sygnału GSM.

SIM-B
Masz przerwę w lataniu? Boisz się, że rozbijesz samolot, który kosztował worek 
pieniędzy? Spróbuj najpierw swoich sił w profesjonalnym symulatorze lotniczym. 
Zaplanuj misję automatyczną, kontroluj parametry podczas lotu a w sytuacjach 
niebezpiecznych przejmij kontrolę nad dronem i wyląduj manualnie.
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PARAMETRY TECHNICZNE – KOLIBER VTOL

ROZPIĘTOŚĆ SKRZYDEŁ 2100 mm

DŁUGOŚĆ  CAŁKOWITA 1073 mm

MAKSYMALNA MASA 
STARTOWA MTOM

6,5 kg

MASA PAYLOAD* 0,7 kg

PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA 20 m/s (72 km/h), (*zależy od masy)

PRĘDKOŚĆ MINIMALNA 12 m/s (43 km/h)

PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 28 m/s (100 km/h)

DŁUGOTRWAŁOŚĆ LOTU 1,5 h (*dla 6s 21 Ah Lilon)

AKUMULATOR
6S 21 Ah LiIon
6S 17 Ah LiPol HV

WYMIARY ZEWNĘTRZNE 
SKRZYNI TRANSPORTOWEJ

1150×500×500 mm

CZAS SKŁADANIA 7 min

AUTOPILOT The Cube, orange

FIRMWARE Arduplane

GCS – GROUND CONTROL STATION
Mission Planner Windows
QGroundControl Windows,
BZB Planner IOS

TELEMETRIA

ZASIĘG DANYCH TELEMETRYCZNYCH 20 km

CZĘSTOTLIWOŚĆ 868 MHz

MOC NADAWANIA 100 mW

MODULACJA FHSS

Android


