
Precizní
zemědělské 

letadlo

Technické parametry
HARDWARE

SEQUOIA

SOFTWARE

Hlavní část

VÝSLEDKY

OPERACE

Senzor intenzity slunečního svitu

Rozpětí křídel 
Váha 

Motor 
Radiové spojení

Odnímatelná křídla
Senzor (obsažen)

Software pro plánování a kontrolu letu (obsažen)
Software pro zpracování dat (volitelný)

Automatické 3D plánování letu
Rychlost letu 

Odolnost větru 
Maximální doba letu  

Automatické přistávání 
Vlícovací body 

Ruční startování (bez katapultu) 

Minimální pokrytí z výšky 120 m¹
Rozlišení multispektrálního snímače 

RGB rozlišení 
Maximální pokrytí z výšky 2000 m²

Rozlišení multispektrálního snímače  
RGB rozlišení 

110 cm
1,1 kg
Bezkontaktní elektromotor s malou hlučností
3 km 
Ano
Parrot Sequoia

200 ha
12 cm/px
3,1 cm/px
3000 ha
2 m/px
55 cm/px

Ano
40-110 km/h
Až 45 km/h
55 minut
Lineární přistávání s přesností 5 m
Volitelné 
Ano

eMotion Ag 
Pix4Dmapper Pro/Ag

• Čtyři 1.2 MPx spektrální kamery 
• Až do 1 fps
• RGB fotoaparát 16 MPx  
• Zabudovaná 64 GB pamět
• IMU a magnetometr 
• 5 W
• 72 g

• 4 spektrální senzory (stejné filtry jako 
         v hlavní části)
• GPS
• IMU a magnetometr
• SD karta
• 1 W
• 35 g

¹ Výška letu nad úrovní terénu; výsledky bez rekonstruovatelné zóny okolo mapovaného území
² Výška letu nad úrovní terénu; výsledky s rekonstruovatelnou zónu okolo mapovaného území



Snímač intenzity
slunečního svitu

4 důvody 
proč si pořídit eBee SQ

Vysoká přesnost
Ebee SQ je přesné, spolehlivé zařízení pro získávání multispektrálních 

obrazů, poskytujících cenný přehled o skutečném zdraví vaší úrody.

Rozsáhlejší pokrytí
EBee SQ je extrémně výkonné zařízení, které pokryje až stovky 

hektarů během jednoho letu za účelem monitorování a analýzy úrody. 

Kompatibilita
EBee SQ je kompatibilní s vaším exitujícím FMIS, zemědělskými stroji 

i pracovním postupem. Není potřeba znovu plánovat průběh práce.

Dostupnost
EBee SQ je dostupný za nízkou cenu, tak aby byl přístupný pro vaše 

hospodářství či agronomický rozpočet podniku.

Přesnější data o úrodě
Ebee SQ je založen na průkopnickém Sequoia snímači. 

Tento plně integrovaný a vysoce přesný multispektrální snímač zachycuje data 
ve čtyřech spektrálních pásmech. Navíc k tomu pořizuje snímek z viditelné 
RGB části spektra. To vše v rámci jednoho letu.  

Vysoce přesný

4 multispektrální pásma

+ RGB snímek

V rámci 1 letu

Z těchto přesných dat můžete generovat precizní indexové mapy. Ty poté 
využívat k tvorbě kvalitních plánů k optimalizaci péče o úrodu za cílem zlepšení 
její kvality, zvýšení výnosů a snížení nákladů.

Zelené

Červené

Blízké infračervené

Červené okrajové

RGB

Sequoia senzor


