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شرکت اوجیران

تابستان 1401

کشت و کارتان را با ما به اوج ببرید …
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بسیاری از کشاورزان برای سمپاشی مزارع خود از تراکتور استفاده میکنند .اما پس از رشد
گیاهان تا حدی که تراکتور امکان عبور از آنها را نداشته باشد ،سمپاشی را توسط افراد و به
صورت دستی انجام میدهند و یا از سمپاشی زمین خود منصرف میشوند .این در حالیست که
همواره احتمال آفتزدگی گیاهان وجود دارد و برای بازدهی بیشتر نیاز به پاشش مجدد
محلولهای تقویتی دارند.
ما به دنبال این هستیم که کشاورزان در هر زمان و شرایطی بتوانند زمین خود را با اطمینان
کامل سمپاشی کنند و به بهترین شکل حاصل زحمات خود را ببینند.

پهپادهای سمپاش با پرواز کردن از باالی محصوالت
میتوانند بدون محدودیت و در هر زمان و مکانی،
زمینهای کشاورزی را با دقت کامل و کیفیت باال سمپاشی
کنند .به همین دلیل است که استقبال از این پهپادها سال
به سال در حال افزایش است.

1

www.ojiran.co

پهپاد سمپاش چیست؟
پهپاد سمپاش ربات پرندهای است که میتواند به صورت اتوماتیک و یا کنترل شده ،عملیات سمپاشی یا
کودپاشی زمین کشاورزی را انجام دهد .با استفاده از سیستم پاششی که پهپادها دارند برای هر هکتار زمین
از  10لیتر محلول استفاده میشود و سمپاشی هر هکتار حداکثر  10دقیقه زمان میبرد.

نحوه کار پهپاد به این شکل است که
مختصات نقشه زمین کشاورزی را از کاربر گرفته
و در مسیری معین به صورت خودکار کل زمین را
سمپاشی میکند .سپس در حین انجام عملیات،
به منظور پر کردن مجدد مخزن و تعویض باتری
مصرف شده با شارژ شده به نزد کاربر بازمیگردد
تا بتواند ادامه عملیات را مجدداً از سر گیرد.
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افزایش بهرهوری با پهپاد سمپاش
پهپاد سمپاش محلول را به قطرات ریز و فراوان تجزیه میکند و با
شدت مناسبی روی محصول مینشاند .همچنین با انجام پرواز
اتوماتیک در مسیر و سرعت مشخص کل عملیات محلول پاشی را به
صورت دقیق و یکنواخت انجام میدهد.
پیشنهاد میکنیم برای سمپاشی همه محصوالت کشاورزی (چه
امکان عبور تراکتور باشد چه نباشد) از پهپاد استفاده کنید.
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چرا پهپادهای کشاورزی بهترند؟
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1

سمپاشی یکنواخت ،دقیق و منظم
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کاهش تماس سم با نیروی انسانی
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کاهش چشمگیر در مصرف آب
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سرعت باال در سمپاشی ( یک روز برای زمینهای  30هکتاری کافیست! )
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امکان سمپاشی مزارعی که تراکتور توانایی عبور از آنها را ندارد
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عدم تخریب محصوالت بر اثر عبور تراکتور از روی آنها

همه چیز در دستان شما با نرمافزار هوشمند کنترل پرواز
پهپادهایکشاورزیداراییکنرمافزارخاصهستندکههدرآن
میتوانیدتمامپارامترهایمربوطبهپروازوعملیاتسمپاشیرا
تنظیمکنیدونتایجرابهطورزندهمشاهدهکنید.چندنمونههاز
قابلیتهاینرمافزارعبارتنداز:
تعیینمرزهایزمینکشاورزی
تعیینمحلموانعیکهنبایددرمسیرپروازباشند
تنظیمفاصلهیمسیرهایرفتوبرگشتیباتوجهبهعرضپاشش
تنظیمارتفاعپهپادنسبتبهسطحمحصول
نمایشمساحتزمینپسازتعیینمرزها
ذخیرهسازیمشخصاتپروژههایانجامشده
تنظیمشدتپاششمحلول
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کلیه خدمات اوجیران
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1

فروشپهپادسمپاش

2

فروشلوازموقطعاتپهپادسمپاش

3

سمپاشیهواییمزارع

4

طراحیوساختمحصوالتسفارشی

5

آموزشخلبانیوامورفنی
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تعمیرپهپاد
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نرخ انجام خدمات
سمپاشی توسط اوجیران
مخصوص سال 1401

نرخ سمپاشی پروژه بر اساس هکتار
مساحت کمتر از 30
هکتار

مساحت  30تا  80هکتار

مساحت بیشتر از 80
هکتار

 450هزار تومان

 425هزار تومان

 400هزار تومان

بدون محدودیت موقعیت مکانی
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پهپاد تیارا
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حجم مخزن

10 Liters

فضای اشغالی در حالت باز
فضای اشغالی در حالت تاشده
وزن پهپاد بدون باتری
باتری مورد استفاده
موتور

725x725x490 mm
11.5 kg
12S/ 16000 mAh/ 15C
KV100 – X8

قطر و گام ملخ

)30x9 in (3090

عرض پاشش (ارتفاع  1/5تا 3متر)

3.4 – 6 m
تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب
دارد

دوربین

ضمانت تعویض 4عدد ملخ
ضمانت کامل تعمیر بدنه در صورت سانحه

آموزش کامل خلبانی و اصول فنی مورد نیاز
تحویل همراه با  2عدد باتری هوشمند و یک شارژر
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پهپادهای سبک اوجیران

رادار

1214x1214x490 mm
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پهپاد تیام
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موجود در  2نسخه
تیام 10

تیام 16

هگزاروتور با
مخزن  10لیتری

هگزاروتور با
مخزن  16لیتری

ضمانت کامل تعمیر بدنه در صورت سانحه
تحویل همراه با  4عدد باتری هوشمند و یک شارژر
آموزش کامل خلبانی و اصول فنی مورد نیاز
صدور مدرک خلبانی با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری
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پهپادهای متوسط اوجیران

همراه با  6عدد ملخ
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پهپاد تیام
www.ojiran.co

تیام 10
حجم مخزن
فضای اشغالی در حالت باز
فضای اشغالی در حالت تاشده

وزن پهپاد بدون باتری
باتری مورد استفاده

قطر و گام ملخ
عرض پاشش (ارتفاع  1/5تا 3متر)

رادار
دوربین
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10 Liters

1665x1455x500 mm
1075x960x500 mm

11.7 kg
12S/ 16000 mAh/ 15C
KV180 – X6
)23x8.8 in (2388
3.8 – 6.5 m
تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب
دارد

حجم مخزن

16 Liters

فضای اشغالی در حالت باز

1916x1670x546 mm

فضای اشغالی در حالت تاشده

1243x1103x546 mm

وزن پهپاد بدون باتری

باتری مورد استفاده
موتور
قطر و گام ملخ
عرض پاشش (ارتفاع  1/5تا 3متر)

رادار
دوربین

16.6 kg

12S/ 22000 mAh/ 25C
KV100 – X8
)30x9 in (3090
4.3 – 7.5 m
تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب
دارد

پهپادهای متوسط اوجیران

موتور

تیام 16
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پهپاد تیارا(نسخه جدید)
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حجم مخزن
فضای اشغالی در حالت باز
فضای اشغالی در حالت تاشده

20 Liters
2643x2569x885 mm
1192x623x885 mm

وزن پهپاد بدون باتری
باتری مورد استفاده

22.4 kg

قطر و گام ملخ
عرض پاشش (ارتفاع  1/5تا 3متر)

رادار

34x1.1 in
6.5 – 8.5m
تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب

14S/22000 mAh/ 11.5C

دوربین

دارد

ضمانت کامل تعمیر بدنه در صورت سانحه
تحویل همراه با  4عدد باتری هوشمند و یک شارژر
آموزش کامل خلبانی و اصول فنی مورد نیاز
صدور مدرک خلبانی با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری

پهپادهای توانای اوجیران

همراه با  6عدد ملخ
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موتور

KV100-X9plus
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پهپاد بالغ
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فضای اشغالی در حالت باز
فضای اشغالی در حالت تاشده
وزن پهپاد بدون باتری
باتری مورد استفاده

موتور
قطر و گام ملخ
عرض پاشش (ارتفاع  1/5تا 3متر)

رادار
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دوربین

2692x2619x885 mm
1192x623x885 mm
22.7 kg
14S/ 28000 mAh/ 9C

KV100-X9plus
36x1.9 in
8.5- 10.5 m
تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب
دارد

همراه با  6عدد ملخ
ضمانت کامل تعمیر بدنه در صورت سانحه
تحویل همراه با  4عدد باتری هوشمند و یک شارژر

آموزش کامل خلبانی و اصول فنی مورد نیاز
صدور مدرک خلبانی با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری

پهپادهای فوق توانای اوجیران

حجم مخزن

30 Liters
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قابلیتهای دلخواه
درصههورتتمایههلمیتوانیههدانههواع
قابلیتهاوتجهیزاتاضافهیامتفاوت
رابراینصببررویپهپادهایداخلی
اوجیرانسفارشدهید.

چندنمونهازموارددلخواه:

تقویت سیستم پیشرانش
جامدپاش (بذرپاش) با قابلیت پاشش منظم ذرات جامد
نازل گریز از مرکز (سانتریفیوژ) میکرونر
ماژول RTK
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پرسشهای متداول
خرید پهپاد سمپاش را به چه کسانی توصیه میکنید؟

شما حتی اگر کشاورز نباشید میتوانید با خرید پهپاد سمپاش و ارائه خدمات سمپاشی به کشاورزان کسب و
کار خود را آغاز نمایید .خرید پهپاد به کشاورزان و شرکتهای صاحب زمینهای زراعی بزرگ نیز توصیه
میشود؛ اما کشاورزانی که ابعاد زمین آنها خیلی بزرگ نیست بهتر است خدمات سمپاشی با پهپاد را از
شرکتهای ارائه دهنده این خدمات دریافت کنند.
با توجه به حجم کم مخزن پهپاد ،مقدار آبی که برای سمپاشی هر هکتار مصرف میشود بسیار کم است .آیا این بر کیفیت
کار تأثیر دارد؟

سم غلیظ توسط سیستم پاششی که پهپاد دارد به قطرات ریز و فراوان تجزیه شده و به طور یکنواخت و
ل مؤثر واقع
مساوی روی محصول منتشر میشود و هیچ نقطهای را بدون سم نمیگذارد؛ بنابراین سم کام ً
میشود .استثنائاً در مبارزه با بعضی علفهای هرز نیاز است رطوبت زیاد باشد؛ در این موارد ممکن است تأثیر
سم کامل نباشد.
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برای انجام سمپاشی با پهپاد به چه مجوزهایی نیاز داریم؟

در ابتدا نیاز است برای ثبت مالکیت دستگاه ،پلک پهپاد را از سازمان هواپیمایی
کشوری دریافت کرده و هولوگرام آن را روی بدنه پهپاد نصب کنید؛ در صورت تمایل
این عملیات توسط افراد ما صورت میگیرد.
همچنین برای فعالیت در شهرستانها (بخصوص شهرهای مرزی) بهتر است مجوز
فرمانداری آن شهر را نیز دریافت کنید.
آیا کار کردن با پهپاد نیاز به دانش خاصی دارد؟

علوه بر تحویل دفترچه راهنما همراه با محصول ،دانش تئوری و عملی مورد نیاز برای
خلبانی و نگهداری پهپاد ،پیش از تحویل دستگاه به مشتری به او آموزش داده
میشود .در صورتی که از پهپادهای اوجیران خرید نکرده باشید نیز میتوانید با
پرداخت هزینه ،آموزشهای الزم را ببینید.
بازگشت سرمایهای که صرف خرید دستگاه شده چه مدت طول میکشد؟

این امر کاملً وابسته به فعالیت کاربر است .اگر بازاریابی خوبی انجام دهید و یا در
محل کار یا زندگی شما کشاورزی رونق داشته باشد ،در سال اول میتوانید معادل
هزینه پهپاد را برگردانید.
انتخاب و تهیه سم به عهده چه کسی است؟

تشخیص بیماری و تجویز نوع و دوز سم با نظر متخصص انجام میگیرد و شرکت
اوجیران و اکثر ارائهدهندگان خدمات سمپاشی با پهپاد این مسئولیت را به عهده
نمیگیرند .تهیه سم نیز معموالً به عهده کشاورز است ،مگر اینکه هزینه خرید سم
توسط تیم سمپاشی از کشاورز دریافت گردد.
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باتریها چه اندازهای عمر میکنند؟

در صورتی که دقت کافی را در نگهداری از باتریها داشته باشید و طبق دفترچه
راهنما از آنها استفاده کنید ،بسته به نوع باتری عمر آن میتواند بین  350تا 1000
سیکل باشد .منظور از سیکل تعداد دفعات شارژ کردن باتری میباشد.
خدمات پس از فروش شرکت به چه شکل است؟

پس از خرید پهپاد سمپاش ،در هر زمان که نیاز داشته باشید کارشناسان اوجیران
شما را راهنمایی خواهند کرد و پاسخگوی انواع سؤاالت مربوط به نحوه کار با پهپاد و
نگهداری از آن خواهند بود .سرویس دورهای پهپاد (شامل بررسی کامل سلمت
دستگاه و اتصاالت آن و همچنین تعویض شیلنگهای کهنه) نیز از خدمات اوجیران
میباشد.
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با تشکر از حسن توجه شما
دفترمرکزی:
واحد فروش:
مشاوره فنی:

02191018784
09124147326
09125255957

www.ojiran.co
ojiran.co
ojiran.co@gmail.com
aparat.com/ojiran.co

آدرس :تهران ،شهرک غرب ،خیابان سیمای ایران ،مجتمع پیامبر اعظم (ص)،مرکز فناوری
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youtube.com/ojiran.co

درصورتنیازبههرگونهمشاورهفنی،مشاوهخریدواطلعاتبیشترهمکارانمادرهرزمانیپاسخگویشماخواهند بود.
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