
Aerial 
efficiency,  

photogrammetric 
accuracy

Výkonný a přesný 
mapovací a 

fotogrammetrický 
letecký systém



3 reasons 
to choose the eBee Plus

Large coverage for optimal efficiency 
The eBee Plus can map more square kilometres per flight, than any drone  

in its weight class, allowing you to maximise your efficiency and  
plan projects with confidence.

Project-perfect payloads  
The eBee Plus offers a camera to suit every application, including the senseFly S.O.D.A.  

(supplied), the first camera designed for photogrammetric drone mapping. 

High Precision on Demand (HPoD) 
The eBee Plus includes built-in RTK/PPK functionality that can be activated either out of the 

box or later when required. It‘s survey-grade accuracy you control, without the need for ground 
control points—for less time in the field and more time putting your data to work.

Quality global support
senseFly drones include free software 
updates & efficient online support linked 
to local expert repair centres. Further 
maintenance packages & extended 
warranty options are also available.

eMotion excellence
senseFly’s eMotion is the most advanced 
flight planning & control software around. 
Built with safety in mind, it makes planning, 
simulation & monitoring automatic drone 
flights simple.

Education included
senseFly’s sales staff are experts in their 
fields, plus senseFly customers gain free 
access to a wealth of educational materials, 
including a full online Knowledge Base, 
tutorials, webinars & more.

Intelligent integration       
senseFly drones are ready to fly out  
of the box. Lightweight, safe & durable, 
these ful ly-integrated systems are 
powered by a single battery and managed 
by our aviation-quality autopilot.

Why senseFly

+310,000
+90,000 

FLIGHTS TO DATE

FLIGHT HOURS

HA COVERAGE+12,400,000

3 důvody 
proč si pořídit eBee Plus

Rozsáhlé pokrytí s optimální efektivitou

Vysoká přesnost na vyžádání (HPoD)

Výbava vhodná pro projekt

Proč zvolit senseFly
Inteligentní integrace
Drony senseFly jsou okamžitě 
připraveny k letu. Lehké, 
bezpečné a odolné, tyto plně 
integrované systémy jsou 
napájeny jedinou baterií a 
ovládány naším autopilotem 
splňujícím požadavky pro 
letectví.

Kvalitní globální podpora
Drony SenseFly obsahují již v 
základu aktualizace softwaru 
zdarma a online podporu v 
místních servisních střediscích. 
Dostupné jsou i balíčky rozšířené 
podpory a záruky.

Vzdělávání zahrnuto
Naši zaměstnanci jsou odborníky 
ve svém oboru, navíc zákazníci 
senseFly mají přístup k množství 
výukových materiálů, včetně
pravidelných webinářů a plně 
dostupnou znalostní bázi.

Excelentní eMotion
senseFly eMotion je nejvyspělejší 
software pro plánování a řízení 
letů. Je vytvořen s ohledem 
na bezpečnost. Umožňuje 
jednoduše provádět plánování, 
simulaci a monitorování 
automatických letů dronu.

LETŮ K DNEŠNÍMU DNI

LETOVÝCH HODIN

POKRYTÍ HA


