
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  طراحی و تولید: شرکت نگاه آسمان

 .پهپاد سمپاش صبا جدیدترین مدل از ربات های پرنده با قابلیت پاشش سم در حوزه کشاورزی است

سمپاش صبا را می توان انقالبی در حوزه کشاورزی نوین و مصارف پهپادها در این حوزه در کشور عزیزمان ایران معرفی نمود. سمپاش صبا 
رانی در قطعات و تکنولوژی های روز دنیا بهره می برد و از سوی دیگر بسیار مقرون به صرفه از لحاظ اقتصادی و فنی می باشد. این پهپاد سمپاش ایاز جدیدترین 

 .تاز لحاظ فنی یکسان بوده ولی دارای قیمت بسیار کمتر نسبت به این مدل اس Dji تولید شده توسط شرکت Agras MG-1P مقایسه با مدل خارجی

دی شده و قابل سمپاش صبا یک هگزاکوپتر یا ربات پرنده شش موتوره است. این محصول دارای فریم و بدنه تماما کربنی )سبک و در عین حال مقاوم(، عایق بن

 .لیتری استاندارد است 16و  10شستشو است. پهپاد سمپاش صبا از نظر مخزن و تانکر دارای دو مدل 

 

 
 



 مپاش صباقابلیت های پهپاد س

 دارای بدنه و فریم تمام کربنی )استحکام بسیار باال و در عین حال وزن پایین(  ویژگی برتر 

 استفاده از پلتفرم هگزاکوپتر بسیار قدرتمند و دقیق )پایداری فوق العاده در حین پرواز(  ویژگی برتر 

 های کنترل پرواز نسل جدید دارای خلبان خودکار و هوشمند به دلیل استفاده از سیستم  ویژگی برتر 

 دارای یک نمایشگر با روشنایی و شفافیت بسیار باال و امکان کار در نور مستقیم خورشید  ویژگی برتر 

 امکان برنامه ریزی آسان و دقیق برای مشخص کردن نقاط و مسیرهای پرواز جهت پاشش سم

 هاامکان کنترل و تنظیم میزان و درصد پاشش سم از هر یک از نازل 

 ضد آب و قابلیت شستشو بعد از انجام سمپاشی

  دارای سیستم سه گانه فیلترینگ برای جلوگیری از ورود و نفوذ گرد و غبار

 برابر سریع تر از حالت دستی( با توجه به مدل و میزان تانکر 60تا  40دقیقه ) 20تا  10هکتار در طول  3تا  1پاشش سم از   ویژگی برتر 

 لیتر مایع در در تانکر مخصوص تعبیه شده زیرین ربات پرنده )بستگی به مدل دارد( 16و  10حمل   ویژگی برتر 

 تنظیم سرعت پرواز پرنده بر روی مزارع و همچنین تنظیم میزان پاشش از نازل ها

 دارای نازل های قابل تعویض مقاوم در برابر سایش و قابل استفاده برای هزاران بار پاشش سم

 متر 3عدد نازل نصب شده در قسمت زیرین موتورها به طول  4ای دار  ویژگی برتر

 تونل باد ایجاد شده توسط موتورها باعث می شود سموم سریع تر به سطح مزارع پاشش شود

 نازل قابلیت تعویض دارد و سموم بسیار دقیق اسپری می شود

 ادن نازل های مخصوصدارای قابلیت اسپری کود )اسپری مواد جامد( با تعویض نازل ها و قرار د

 دارای سیستم برگشت خودکار به خانه در هنگام قطع ارتباط رادیوییو اتمام شارژ باطری

 دارای سیستم هشدار اتمام باطری

 دارای سیستم هشدار اتمام مایع داخل تانکر

 .این پهپاد سمپاش دارای بازوهای جمع و باز شونده است و به آسانی می توان آن را جابجا نمود

 دارای سنسور موانع سنج از قسمت جلو و پشت برای جلوگیری از برخورد با موانع )در مدل فول(  ویژگی برتر 

 )در مدل فول(دارای سنسور تنظیم ارتفاع از قسمت جلو، عقب و زیرین  ویژگی برتر 

  (50در  90در  90دارای ابعاد بسیار کوچک برای حمل و نقل آسان )  ویژگی برتر 

 50در  160در  160د مناسب و استاندارد در حین پرواز دارای ابعا



 
 

 

 



 لیتری( 16و  10مشخصات فنی و مدل های مختلف پهپاد سمپاش صبا )

 

 )برای بزرگنمایی کلیک کنید(لیتری  16و  10ابعاد پهپاد سمپاش صبا در دو سایز 

 لیتری( 16پهپاد سمپاش صبا ) لیتری( 10پهپاد سمپاش صبا ) مدل

موتوره( تمام کربنی با  6هگزاکوپتر ) نوع و جنس بدنه
 پوشش مرکزی ضد آب آبی رنگ

موتوره( تمام کربنی با پوشش مرکزی ضد  6هگزاکوپتر )
 آب آبی رنگ

 تاشونده از ابتدا بازو تاشونده از ابتدا بازو مکانیزم بدنه

موتور براشلس استاندارد با اسپیدکنترل،  مکانیزم پیشران
 ملخ های تاشو و دسته موتور یک تکه

موتور براشلس استاندارد با اسپیدکنترل، ملخ های تاشو و 
 دسته موتور یک تکه

 X6/6215 X8/E2000pro/8118 نوع موتور

 اینچ 30تا  28 اینچ 24تا  23 سایز ملخ

 آمپر ساعت 80 آمپر ساعت 80تا  60 نوع اسپیدکنترل

 میلی متر 546در  956در  1076 میلی متر 500در  845در  945 سایز بدنه در حالت بسته

 میلی متر 556در  1500در  1720 میلی متر 500در  1308در  1495 سایز بدنه در حالت باز

 کیلوگرم 7 کیلوگرم 6 وزن بدنه خام

 کیلوگرم 36 کیلوگرم takeoff 26 حداکثر وزن

 میلی آمپر ساعت 22000سل  12 میلی آمپر ساعت 16000سل  12 نوع باطری

 لیتر 16 لیتر 10 ظرفیت مخزن

 جلو، زیر و عقب جلو، زیر و عقب سنسور موانع سنج

 دارد )نسل جدید( )دارد )نسل جدید رادار تنظیم ارتفاع

 6و  3و  2و  1نازل بر روی موتوهای  4 6و  3و  2و  1 نازل بر روی موتوهای 4 تعداد نازل

 دارد )دوبل( دارد )دوبل( پمپ

 دارد با باطری آمپر باال دارد با باطری آمپر باال ریموت کنترل

دارد )با قابلیت مشاهده نور مستقیم  نمایشگر
 خورشید(

 دارد )با قابلیت مشاهده نور مستقیم خورشید(

 متر 6 متر 4 عرض پاشش

 هکتار 10در حدود  هکتار 6در حدود  سمپاشی در هر ساعت

 لیتر در دقیقه 4تا  3 لیتر در دقیقه 4تا  3 میزان نرخ پاشش

 عدد( 6دارد ) عدد( 6دارد ) دارای چراغ ال ای دی
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 دارد )نسل جدید( دارد )نسل جدید( امکان سمپاشی هوشمند و خوکار

 دارد )بسیار دقیق( )بسیار دقیق(دارد  امکان کنترل و تنظیم پاشش نازل

 دارد )بسیار دقیق( دارد )بسیار دقیق( امکان تنظیم سرعت پرواز خودکار

 عدد( 6دارد ) عدد( 6دارد ) دارای چراغ ال ای دی

 دارد دارد سیستم هشدار اتمام باطری

 دارد دارد سیستم هشدار اتمام مایع تانکر

 دارد )ماژول جداگانه( قابل اضافه شدن جداگانه( قابل اضافه شدندارد )ماژول  قابلیت پاشش کود جامد

 دارد دارد برگشت خودکار به خانه

 بله بله امکان سمپاشی سطوح مسطح

 بله بله امکان سمپاشی محیط های کوهستانی

 بله بله امکان سمپاشی باغات

 دارد دارد دارای باطری هوشمند شارژی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27واحد  – 49پ  -نبش همافر  -خ سازمان برنامه مرکزی  -بلوار فردوس غرب  -صادقیه  –دفتر مرکزی: تهران  

 09122810089همراه کارشناس فنی:  – 02144114767تلفن: 

 @iranHelicamاینستاگرام:    www.Nauav.irب سایت فروشگاهی: و  www.IranHelicam.comوب سایت اطالع رسانی و آموزشی: 

http://www.iranhelicam.com/
http://www.nauav.ir/

