
Безпілотний літальний комплекс
для внесення засобів захисту рослин ультрамалооб’ємним методом 

DR-60(A)gro

АГРО
інновація

500
Га, за добу

2
оператори

0,1
л/Га, палива

80
л, корисна вага

Поєднання інноваційноїсті 
та безкомпромісного фокусування 
на якості роблять нас кращим 
вибором у галузі.



Робочі характеристики 

Норма внесення рідини 1-3 л/га

Розмір краплі 100 мk

Ширина захвату 20 м

Корисне навантаження до 80 кг

Продуктивність 60 га/год

Висота польоту 5-10 м

Точність утримання руху 1 м

• Роботу з комплексом виконує 2 оператори
• Для роботи потрібен майданчик розмірами 

150 м на 15 м
• З одного майданчика можливо обробити  

поля в радіусі до 10 км
• За один виліт БПЛА може обробити 20 га
• Протягом 1 доби, БПЛА може обробити 500 га
• Витрати палива на 1 га розпилення - 0,1 л
• Препарати розпилюються тільки у визначених 

програмою польоту місцях
• БПЛА літає на оптимальній висоті над посівами  

з урахуванням рельєфу та перешкод
• Безпілотник керується або вручну, або 

налаштованим автопілотомТехнічні характеристики

Довжина літака 4.0 м

Розмах крил 6.5 м

Робоча швидкість 100 км/год

Максимальна злітна вага 170 кг

Максимальний час польоту 2 години

Паливний бак (Бензин А-95) 12 л

Ключові особливості в роботі комплексу

• виконується однорідне розпилення що сприяє 
рівномірному потраплянню речовин на рослини

• використання води зменшується у 100 разів
• економічне та точне внесення препаратів
• зменшуються капітальні витрати на купівлю та 

технічне обслуговування парку техніки
• зменшуються витрати на пальне та ГСМ
• зменшуються викиди СО²

Переваги комплексу 

DR-60(A)gro - спеціалізована версія комплексу, спроектована для оперативної обробки посівів методом 
ультрамалооб’ємного обприскування (УМО). Завдяки керованому точному розміру краплі забезпечують-
ся якість внесення та проникнення препаратів в продихи навіть дуже густих посівів. Допомогає в цьому 
програмне забезпечення власної розробки, в якому здійснюється планування польоту, керування БПЛА 
та збір даних з полів. Дальність передачі сигналу на пульт, при мануальному управлінні сягає 3 км, при 
автоматичному пілотуванні — 30 км.

Комплект складається з: БПЛА DR-60, автопричіпу для транспортування, апартно-програмного комплек-
су оператора. За додатковою домовленістю, комплекс DR-60(A)gro може бути дооснащено іншим облад-
нанням для моніторингу та інспекції посівів кліента.

Компанія «АЕРОФАБ УКРАЇНА» надає повний 
комплекс послуг з консультування, продажу, 
навчання персоналу та сервісної підтримки 
комплексів DR-60 на території України.
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