
wingtra.com

Aplikácie

Geodézia & 
GIS

Banský 
priemysel & 
kameňolomy

Stavebníctvo & 
infraštruktúra

Životné prostredie 
& výskum

Poľnohospodárstvo

WingtraOne

Nová úroveň spoľahlivosti a flexibility  
leteckého mapovania 



WingtraOne 
GEN II

Priemer založený na našej kalkulácií pokrytia a nákladov práce. Toto číslo sa môže líšiť v závislosti od faktorov, ako je prekrytie, 

model fotoaparátu a nadmorská výška. Model berie do úvahy iba zber údajov. Plánovanie letov, nastavenie GCP, spracovanie 

údajov, čas na premiestnenie medzi letmi sa v tomto modeli nezohľadňujú.

Až

rýchlejšie ako  

multirotorové drony

8x

Až

rýchlejšie ako 

štandardné drony s 

pevnými krídlami

2x

Rýchlosť zberu dát

WingtraOne RX1R II

Iný dron s pevnými krídlami

Multikoptéry

Mapujte rýchlejšie
Jedinečný súbor funkcií WingtraOne 

vám umožňuje minimalizovať čas 

strávený lietaním a urobiť viac práce, 

či už ide o ďalší projekt v teréne alebo 

o analýzu vašich údajov v kancelárii.

Efektívny let s  
pevným krídlom
Pre veľké pokrytie 

lietajte rýchlosťou 16 m/s 

(58 km/h) až 59 minút na 

batériu.

42 MP fotoaparát
WingtraOne môže 

lietať vyššie ako 

drony obmedzené na 

20 MP kamery, takže 

zachytíte viac povrchu 

a viac detailov s každým 

obrázkom a väčšiu 

plochu na let.

Už žiadne GCP,  
iba kontrolné body
S palubným vysoko 

presným PPK GNSS 

prijímačom už nemusíte 

rozmiestňovať pozemné 

kontrolné body (GCP). 

Na overenie kvality 

mapy použite aspoň tri 

kontrolné body.

Nižší prekryt fotiek
Kvalitná optika znamená, 

že svoju mapu môžete 

spoľahlivo rekonštruovať 

aj s menším prekrytom. 

To znamená viac 

pokrytia zeme na letovú 

líniu a maximálne 

pokrytie na let.
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Maximálne pokrytie jedným letom 

pri 1,2 cm/px (0,5 palca/px) GSD

WingtraOne RX1R II 

42 MP kamera 

110 ha (272 ac) 

93 m (305 stôp) nadmorská 

výška

Ďalšie drony s pevnými krídlami 

20 MP kamera 

70 ha (173 ac) 

57 m (187 stôp) výška nad 

terénom

Multirotorové drony 

20 MP kamera 

8 ha (20 ac) 

44 m (144 stôp) výška nad 

terénom

Mapujte viac

Či už ide o diaľnicu, priemyselný 

komplex alebo baňu, teraz môžete 

realizovať veľké projekty, ktoré 

predtým nebolo možné zmapovať 

pomocou dronu. A zaberie vám to 

len pár hodín.

Mapujte kdekoľvek
Vďaka dizajnu VTOL môže 

WingtraOne vzlietnuť a pristáť 

takmer kdekoľvek – dokonca aj v 

stiesnených priestoroch alebo na 

nerovnom teréne. To vám umožní 

zbierať údaje tam, kde to iné drony 

nedokážu.
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Absolútna horizontálna 

presnosť až do

(0,4 palca)

1 cm*

GSD až do

(0,3 palca/px)

0,7 cm/px

Kvalita dát, ktorá vás 
odlíši

Spolu s viacfrekvenčným PPK 

GNSS prijímačom a 42 MP 

snímačom WingtraOne poskytuje 

najlepšiu absolútnu horizontálnu 

presnosť až do 1 cm (0,4 palca) 

bez GCP.*

Znížte náklady

Rýchlejší zber údajov a rozšírené 

pokrytie znamená menej ľudí v 

teréne za kratší čas.

 

Tým sa znižujú náklady na 

človekohodinu spojené so zberom 

údajov.

Spoľahlivý pracant

Bez ohľadu na podmienky, 

WingtraOne funguje bezpečne 

a konzistentne poskytuje 

vysokokvalitné dáta.

 

*Používanie fotoaparátu Sony RX1R II a modulu PPK. Táto úroveň presnosti je dosiahnuteľná za optimálnych podmienok, na tvrdých 
povrchoch, s použitím dobre zavedenej základňovej stanice alebo korekčných údajov zo siete CORS. Výsledky je možné overiť 
pomocou kontrolných bodov s vysokou presnosťou.

WingtraOne je skonštruovaný 

a zmontovaný vo Švajčiarsku. 

Dosahuje skvelé výsledky – 

dokonca aj vo vetre – podporené 

prediktívnou autodiagnostikou a 

automatickými bezpečnostnými 

kontrolami.
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Rozšírené služby

Podpora na svetovej úrovni
Integrácia nových technológií do existujúcich pracovných postupov sa 

môže na prvý pohľad zdať výzvou, ale špičková zákaznícka podpora 

Wingtra je tu, aby vám pomohla na každom kroku.

Hodnotenie 4,75 z 5 hviezdičiek

Tím vyško-

lených geodetov a 

odborníkov na drony

Školenie na mieste 

alebo pomocou on-

line videokonferencie

Miestne zastúpenie vo viac 

ako 60 krajinách prostred-

níctvom siete distribútorov

Náhradný dron

Redundantné krídlo, ktoré slúži ako 

záloha pre kontinuitu podnikania 

alebo ako náhradný dron.**

Ochrana pred náhodným 
poškodením

Extra ochrana v prípade fyzického 

poškodenia alebo zlyhania, ktoré 

nebolo spôsobené výrobnou chy-

bou.**

Celkový plán údržby

All-in-one služba údržby pre vašu 

flotilu dronov.**

Školenia a poradenstvo

Naučte sa zaobchádzať s dronom, 

bezpečne lietať a následne spra-

covávať údaje.

Predĺžená záruka

Dlhšia záruka pre väčší pokoj.

**Platia špecifické podmienky, viac informácií nájdete na wingtra.com/extended-services
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Technické špecifikácie WingtraOne GEN II 

Prevádzka

Rýchlosť letu Prevádzková rýchlosť plavby 
Stúpanie/klesanie 
Vznášanie sa stúpaním/klesaním

16 m/s (35,8 mph)  
6 / 3 m/s (13,4 / 6,7 mph)  
6 / 2,5 m/s (13,4 / 5,6 mph)

Odolnosť proti vetru Maximálny trvalý vietor 
Maximálne nárazy vetra 
Maximálny trvalý vietor na zemi

12 m/s (27 mph)  
18 m/s (40 mph)  
8/ms (19 mph)

Maximálny čas letu Až 59 minút 
Pozrite si ďalšiu stránku alebo knowledge.wingtra.com/flight-time, 
aký čas letu môžete očakávať v rôznych podmienkach letu

Teplota -10 až +40 °C (14 až 104 °F)

Maximálna výška vzletu nad  
hladinou mora

2500 m (8200 stôp); s výškovými vrtuľami je možné vzlietnuť až z 
výšky 4800 m (15 700 stôp) a letieť až do výšky 5 000 m (16 400 ft) 
AMSL

Počasie IP54, neodporúča sa lietať v hmle, daždi a snehu

Vyžadujú sa pozemné  
kontrolné body

Nie (s možnosťou PPK); Na overenie presnosti sa odporúča použiť 3 
kontrolné body

Presnosť automatického pristátia < 2 m (< 7 stôp)

Hardvér

Typ dronu Vertikálny vzlet a pristátie (VTOL)

Maximálna vzletová hmotnosť 4,5 kg (9,9 lb)

Hmotnosť (prázdne) 3,7 kg (8,1 lb)

Maximálna hmotnosť užitočného 
zaťaženia

800 g (1,8 lb)

Rozpätie krídel 125 cm (4.1 ft)

Rozmery WingtraOne 125 × 68 × 12 cm (4,1 × 2,2 × 0,4 stopy) (bez stredného stojana)

Rozmery pilotného kufríka 57 × 37 × 20 cm, 8,6 kg (1,8 × 1,2 × 1,0 stopy, 19 libier)

Kapacita batérie Dve 99 Wh batérie (vyžadujú sa ako pár) 

Typ batérie Li-ion, technológia inteligentnej batérie, v súlade s UN3481

Rádiový link Obojsmerné 10 km (6 míľ) v priamej viditeľnosti, 
prekážky znižujú dosah 

Palubné GPS Redundantné, využívajúce GPS (L1, L2), GLONASS (L1, L2), 
Galileo (L1) a BeiDou (L1)
Frekvenčný rozsah: 1227,6 MHz / 1242,9375-1251,6875 MHz / 1561,098 
MHz / 1575,42 MHz / 1598,0625-1609,3125 MHz / 1602,00 MHz

Rozmery cestovného pevného kufra 
(voliteľné)

137 x 67 x 23 cm 
(54 x 26 x 9 palcov)

Hmotnosť cestovného pevného kufra 
vrátane dronu

18,6 kg (41 libier)
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Senzor pre každý 
WingtraOne nerobí žiadne kompromisy v kvalite leteckého obrazu. Či už potrebujete dáta pre ortofoto, 3D 

modely alebo multispektrálne mapovanie, má ten najlepší senzor pre každú aplikáciu. Pri výmene kamier v 

teréne je možné pomocou toho istého dronu získavať rôzne typy údajov.

RGB kamery  
šikmé

Šikmá Sony a6100  
3D mapovacia kamera

Snímač APS-C snímač 24 MP

GSD až do 1,6 cm/px (0,63 palca/px)

Absolútna horizontálna 
presnosť až do

2 cm (0,8 palca)1,3

Absolútna vertikálna 
presnosť až do

4 cm (1,6 palca)1,3

RGB kamery  
NADIR

Sony RX1R II  
Najvyššia presnosť  
a najobľúbenejšia

Sony A6100  
Najdostupnejší balík 
Wingtra

Snímač
Full-frame snímač  
42 MP

APS-C snímač  
24 MP

GSD až do 0,7 cm/px (0,28 palca/px) 1,2 cm/px (0,47 palca/px)

Absolútna horizontálna 
presnosť až do

1 cm (0,4 palca)1,2 2 cm (0,8 palca)1,3

Absolútna vertikálna 
presnosť až do

2 cm (0,8 palca)1,2 4 cm (1,6 palca)1,2

Multispektrálne  
kamery

MicaSense Altum  
Multispektrálne a  
termálne senzory 

Micasense RedEdge-MX 
Cenovo najdostupnejší 
multispektrálny senzor

Snímač 5 senzorov 
Modrý, zelený, červený, červený okrajový, 
blízkz infračervený (NIR) a 
termálne senzory 
Tepelný infračervený 8-14um

5 senzorov 
Modrý, zelený, červený, červený okrajový, 
blízky infračervený (NIR) 

GSD až do 3,4 cm/px (1,3 palca/px) 6,7 cm/px (2,6 palca/px)

Absolútna horizontálna 
presnosť až do

4 cm (1,6 palca) 8 cm (3,1 palca)

Absolútna vertikálna 
presnosť až do

8 cm (3,1 palca) 15 cm (5,9 palca)

NOVÝ 

S 

PPK

NOVÝ 

S 

PPK
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Wingtra AG Giesshübelstrasse 40  
8045 Zürich, Švajčiarsko

hello@wingtra.com  
wingtra.com

1x dron WingtraOne GEN II

1x puzdro na prenášanie dronu

1x kufrík na prenášanie príslušenstva 

 (pilotný kufrík)

1x tablet vrátane softvéru na  

plánovanie letov WingtraPilot

1x telemetrický modul (2,4 GHz)

2x pár batérií

1x nabíjacia stanica

1x anemometer

1x adaptér na SD kartu

1x čítačka micro SD kariet

1x pár bočných stojanov

1x stredný stojan

1x skrutkovač Torx T10

1x kľúč Torx T10

Čo je súčasťou 
balíka?

Doplnkové produkty

Pevné puzdro
Pre jednoduchú a bezpečnú  

prepravu WingtraOne

PPK licencie
Vstavaný viacfrekvenčný  

(L1-L2 súčasťou balenia) PPK 

GNSS prijímač, ktorý zaisťuje 

najlepšiu korekciu geoznačiek  

vo svojej triede po lete s 

presnosťou až 1 cm (0,4 palca)

Odporúčaný 
fotogrametrický softvér
Pre kompletné riešenie leteckého 

mapovania od zberu dát až po 

spracovanie
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