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Габаритни размери: разпереност 1900 мм, 
дължина 1300 мм, площ на крилото 46,28 dm2

до 2,5 кг максимално излетно тегло (може да 
варира в зависимост от полезния товар)

до 1,6 кг тегло празен (може да варира в 
зависимост от избраното оборудване на борда)

до 1ч и 20мин максимално полетно време  
(в зависомост от атмосферните условия)

4 клетъчна батерия, 5000 mAh

Автопилот Pixhawk 2.1

Наземна контролна станция за управление на 
полета и следене на параметрите
До 40 км максимална дистанция за ефективно 
управление / до 5 км с използването на 
интегрирано управление
Вертикална точност на позиционирането ± 0,8м, 
хоризонтална точност ±2,5м с използването на 
GNSS или до 2,5см с RTK
Изпълняване на автоматичен полет по зададен 
маршрут и автоматично кацане
От -10°C до +40°C експлоатационна температура 
на околната среда

IP 55 защитеност и CE сертификация

EagleEye 2 е най- новият вариант на 
разработеният за прецизно земеделие БЛА 
(Безпилотен Летателен Апарат). Качествата, 
които дават този БЛА са оценени високо от 
фермерите и агрономите, като EagleEye 2 
дава възможност за по- голямо летателно 
време от стандартните мултироторни 
системи и по- голяма устойчивост на 
различни метеорологични условия.
EagleEye 2 може да бъде оборудван 
с различни камери за NDVI анализ от 
водещият световен производител – MAPIR.
Ненадминатите качества на фиксираното 
крило осигуряват надеждно заснемане на 
посевите от голяма височина, което дава 
увереност на оператора, както и по- кратко 
време при изпълнение на задачите по 
картиране на площите.
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Основни параметри
Габаритни размери: 1900 мм разпереност

1300 мм дължина
Тегло празен: до 1,6 кг
Максимално излетно тегло: до 2,5 кг
Максимално полетно време: до 1ч и 20 мин
Максимално тегло на полезния 
товар: 0,4 кг

Максимална скорост: до 40 км/ч
Основно захранване: 14,8 VDC
Батерия: 4S1P, LiPo, 5000 mAh
Експлоатационна температура: -10°C до +40°C 
Вятър: до 25 км/ч
Максимална експлоатационна 
височина: мин. 2000 м

Защита и сертификация: IP55 и CE сертификация

Оборудване

Автопилот: Pixhawk 2.1

Телеметрия: Интегрирана на голяма дистанция
Управление: ръчно или в атоматичен режим
Дистанция: до 5 км / 40 км (в зависимост от 

оборудването)

Опционално оборудване

Телеметрия: до 40 км (в зависимост от 
оборудването)

Наземна контролна станция: Пулт или таблет

Софтуер: Pix4D, Drone Deploy, Mission Planner, 
Qground Control и др.

Специализирано оборудване: NDVI и RGB камери
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