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التمحصوباالیازکردنپروازباسمپاشپهپادهای
مکانی،وزمانهردرومحدودیتبدونمیتوانند
اشیسمپباالکیفیتوکاملدقتباراکشاورزیزمینهای

سالاپهپادهاینازاستقبالکهاستدلیلهمینبه.کنند
.استافزایشحالدرسالبه

شدرازپساما.میکننداستفادهتراکتورازخودمزارعسمپاشیبرایکشاورزانازبسیاری
بهودافراتوسطراسمپاشیباشد،نداشتهراآنهاازعبورامکانتراکتورکهحدیتاگیاهان
کهحالیستدراین.میشوندمنصرفخودزمینسمپاشیازیاومیدهندانجامدستیصورت
مجددپاششبهنیازبیشتربازدهیبرایوداردوجودگیاهانآفتزدگیاحتمالهمواره

.دارندتقویتیمحلولهای

ناناطمیباراخودزمینبتوانندشرایطیوزمانهردرکشاورزانکههستیمایندنبالبهما
.ببینندراخودزحماتحاصلشکلبهترینبهوکنندسمپاشیکامل



کهاستشکلاینبهپهپادکارنحوه
فتهگرکاربرازراکشاورزیزمیننقشهمختصات

رازمینکلخودکارصورتبهمعینمسیریدرو
ت،عملیاانجامحیندرسپس.میکندسمپاشی

یباترتعویضومخزنمجددکردنپرمنظوربه
رددبازمیگکاربرنزدبهشدهشارژباشدهمصرف

.گیردسرازمجدداًراعملیاتادامهبتواندتا

یااشیسمپعملیاتشده،کنترلیاواتوماتیکصورتبهمیتواندکهاستپرندهایرباتسمپاشپهپاد
زمینارهکتهربرایدارندپهپادهاکهپاششیسیستمازاستفادهبا.دهدانجامراکشاورزیزمینکودپاشی

.میبردزماندقیقه10حداکثرهکتارهرسمپاشیومیشوداستفادهمحلوللیتر10از

پهپاد سم پاش چیست؟
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باومیکندتجزیهفراوانوریزقطراتبهرامحلولسمپاشپهپاد
پروازانجامباهمچنین.مینشاندمحصولرویمناسبیشدت

بهارپاشیمحلولعملیاتکلمشخصسرعتومسیردراتوماتیک
.میدهدانجامیکنواختودقیقصورت

چه)کشاورزیمحصوالتهمهسمپاشیبرایمیکنیمپیشنهاد
.کنیداستفادهپهپاداز(نباشدچهباشدتراکتورعبورامکان
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افزایش بهره وری با پهپاد سم پاش



چرا پهپادهای کشاورزی بهترند؟

سم پاشی یکنواخت، دقیق و منظم1

کاهش تماس سم با نیروی انسانی2

! (هکتاری کافیست30یک روز برای زمین های ) سرعت باال در سم پاشی 4

امکان سم پاشی مزارعی که تراکتور توانایی عبور از آن ها را ندارد5

عدم تخریب محصوالت بر اثر عبور تراکتور از روی آنها6

کاهش چشمگیر در مصرف آب3
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همه چیز در دستان شما با نرم افزار هوشمند کنترل پرواز
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پهپادهایکشاورزیداراییکنرمافزارخاصهستندکههدرآن
یرامیتوانیدتمامپارامترهایمربوطبهپروازوعملیاتسمپاش

ونههازچندنم.تنظیمکنیدونتایجرابهطورزندهمشاهدهکنید
:قابلیتهاینرمافزارعبارتنداز

تعیینمرزهایزمینکشاورزی

تعیینمحلموانعیکهنبایددرمسیرپروازباشند

اششتنظیمفاصلهیمسیرهایرفتوبرگشتیباتوجهبهعرضپ

تنظیمارتفاعپهپادنسبتبهسطحمحصول

نمایشمساحتزمینپسازتعیینمرزها

ذخیرهسازیمشخصاتپروژههایانجامشده

تنظیمشدتپاششمحلول
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اوجیرانخدمات کلیه 
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فروشپهپادسمپاش 1

فروشلوازموقطعاتپهپادسمپاش 2

سمپاشیهواییمزارع 3

طراحیوساختمحصوالتسفارشی 4

آموزشخلبانیوامورفنی 5

تعمیرپهپاد 6



نرخ سمپاشی پروژه بر اساس هکتار

80مساحت بیشتر از 
هکتار

هکتار80تا 30مساحت  30مساحت کمتر از 
هکتار

هزار تومان400 هزار تومان425 هزار تومان450

بدون محدودیت موقعیت مکانی

نرخ انجام خدمات 
انسم پاشی توسط اوجیر
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1401مخصوص سال 
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پهپاد تیارا
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ها
اد
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ن
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10 Liters حجم مخزن

1214x1214x490 mm فضای اشغالی در حالت باز

11.5 kg وزن پهپاد بدون باتری

12S/ 16000 mAh/ 15C باتری مورد استفاده

KV100 – X8 موتور

30x9 in (3090) قطر و گام ملخ

725x725x490 mm هفضای اشغالی در حالت تاشد

عدد ملخ4ضمانت تعویض

ضمانت کامل تعمیر بدنه در صورت سانحه

آموزش کامل خلبانی و اصول فنی مورد نیاز

عدد باتری هوشمند و یک شارژر2تحویل همراه با 

3.4 – 6 m (متر3تا 1/5ارتفاع )عرض پاشش 

تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب رادار

10

دارد دوربین



پهپاد تیام
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نسخه2موجود در 

16تیام 10تیام 

هگزاروتور با 
لیتری10مخزن 

هگزاروتور با 
لیتری16مخزن 

عدد ملخ6همراه با 

ضمانت کامل تعمیر بدنه در صورت سانحه

شارژرعدد باتری هوشمند و یک 4تحویل همراه با 

کامل خلبانی و اصول فنی مورد نیازآموزش 

صدور مدرک خلبانی با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری
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پهپاد تیام
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16 Liters حجم مخزن

1916x1670x546 mm فضای اشغالی در حالت باز

16.6 kg وزن پهپاد بدون باتری

12S/ 22000 mAh/ 25C باتری مورد استفاده

KV100 – X8 موتور

30x9 in (3090) قطر و گام ملخ

1243x1103x546 mm هفضای اشغالی در حالت تاشد

4.3 – 7.5 m (متر3تا 1/5ارتفاع )عرض پاشش 

تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب رادار

10 Liters حجم مخزن

1665x1455x500 mm فضای اشغالی در حالت باز

11.7 kg وزن پهپاد بدون باتری

12S/ 16000 mAh/ 15C باتری مورد استفاده

KV180 – X6 موتور

23x8.8 in (2388) قطر و گام ملخ

1075x960x500 mm هفضای اشغالی در حالت تاشد

3.8 – 6.5 m (متر3تا 1/5ارتفاع )عرض پاشش 

تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب رادار

16تیام 10تیام 

12

دارد دوربین دارد دوربین



(  دیدنسخه ج)تیاراپهپاد
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20 Liters حجم مخزن

2643x2569x885 mm فضای اشغالی در حالت باز

22.4 kg وزن پهپاد بدون باتری

14S/22000 mAh/ 11.5C باتری مورد استفاده

KV100-X9plus موتور

34x1.1 in قطر و گام ملخ

1192x623x885 mm – 6.5هفضای اشغالی در حالت تاشد 8.5m (متر3تا 1/5ارتفاع )عرض پاشش 

عقبتشخیص ارتفاع و موانع جلو و  رادار

15

عدد ملخ6همراه با 

ضمانت کامل تعمیر بدنه در صورت سانحه

شارژرعدد باتری هوشمند و یک 4تحویل همراه با 

کامل خلبانی و اصول فنی مورد نیازآموزش 

صدور مدرک خلبانی با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری

دارد دوربین
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30 Liters حجم مخزن

2692x2619x885 mm فضای اشغالی در حالت باز

22.7 kg وزن پهپاد بدون باتری

KV100-X9plus موتور

36x1.9 in ملخو گام قطر 

1192x623x885 mm هفضای اشغالی در حالت تاشد

8.5- 10.5 m (متر3تا 1/5ارتفاع )عرض پاشش 

14S/ 28000 mAh/ 9C باتری مورد استفاده

تشخیص ارتفاع و موانع جلو و عقب رادار

16

عدد ملخ6همراه با 

ضمانت کامل تعمیر بدنه در صورت سانحه

شارژرعدد باتری هوشمند و یک 4تحویل همراه با 

کامل خلبانی و اصول فنی مورد نیازآموزش 

صدور مدرک خلبانی با مجوز رسمی از سازمان هواپیمایی کشوری دارد دوربین



قابلیت های دلخواه
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درصههورتتمایههلمیتوانیههدانههواع
اوتقابلیتهاوتجهیزاتاضافهیامتف

یرابراینصببررویپهپادهایداخل
.اوجیرانسفارشدهید

:چندنمونهازموارددلخواه

با قابلیت پاشش منظم ذرات جامد( بذرپاش)جامدپاش 

میکرونر( سانتریفیوژ)نازل گریز از مرکز 

RTKماژول 

تقویت سیستم پیشرانش



پرسش های متداول
www.ojiran.co
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خرید پهپاد سم پاش را به چه کسانی توصیه می کنید؟

وکسبانکشاورزبهسمپاشیخدماتارائهوسمپاشپهپادخریدبامیتوانیدنباشیدکشاورزاگرحتیشما
هتوصینیزبزرگزراعیزمینهایصاحبشرکتهایوکشاورزانبهپهپادخرید.نماییدآغازراخودکار

ازراپهپادباسمپاشیخدماتاستبهترنیستبزرگخیلیآنهازمینابعادکهکشاورزانیامامیشود؛
.کننددریافتخدماتایندهندهارائهشرکتهای

ا این بر کیفیت آی. با توجه به حجم کم مخزن پهپاد، مقدار آبی که برای سمپاشی هر هکتار مصرف می شود بسیار کم است
کار تأثیر دارد؟

وواختیکنطوربهوشدهتجزیهفراوانوریزقطراتبهداردپهپادکهپاششیسیستمتوسطغلیظسم
قعوامؤثرکاملًسمبنابرایننمیگذارد؛سمبدونرانقطهایهیچومیشودمنتشرمحصولرویمساوی
تأثیرتاسممکنمواردایندرباشد؛زیادرطوبتاستنیازهرزعلفهایبعضیبامبارزهدراستثنائاً.میشود

.نباشدکاملسم
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آیا کار کردن با پهپاد نیاز به دانش خاصی دارد؟

براینیازموردعملیوتئوریدانشمحصول،باهمراهراهنمادفترچهتحویلبرعلوه
هدادآموزشاوبهمشتریبهدستگاهتحویلازپیشپهپاد،نگهداریوخلبانی
ابمیتوانیدنیزباشیدنکردهخریداوجیرانپهپادهایازکهصورتیدر.میشود
.ببینیدراالزمآموزشهایهزینه،پرداخت

برای انجام سم پاشی با پهپاد به چه مجوزهایی نیاز داریم؟

یماییهواپسازمانازراپهپادپلکدستگاه،مالکیتثبتبرایاستنیازابتدادر
مایلتصورتدرکنید؛نصبپهپادبدنهرویراآنهولوگراموکردهدریافتکشوری

.میگیردصورتماافرادتوسطعملیاتاین

بازگشت سرمایه ای که صرف خرید دستگاه شده چه مدت طول می کشد؟

دریاودهیدانجامخوبیبازاریابیاگر.استکاربرفعالیتبهوابستهکاملًامراین
لمعادمیتوانیداولسالدرباشد،داشتهرونقکشاورزیشمازندگییاکارمحل
.برگردانیدراپهپادهزینه

انتخاب و تهیه سم به عهده چه کسی است؟

تشرکومیگیردانجاممتخصصنظرباسمدوزونوعتجویزوبیماریتشخیص
دهعهبهرامسئولیتاینپهپادباسمپاشیخدماتارائهدهندگاناکثرواوجیران

سمدخریهزینهاینکهمگراست،کشاورزعهدهبهمعموالًنیزسمتهیه.نمیگیرند
.گردددریافتکشاورزازسمپاشیتیمتوسط

مجوزاستبهتر(مرزیشهرهایبخصوص)شهرستانهادرفعالیتبرایهمچنین
.کنیددریافتنیزراشهرآنفرمانداری
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خدمات پس از فروش شرکت به چه شکل است؟

راناوجیکارشناسانباشیدداشتهنیازکهزمانهردرسمپاش،پهپادخریدازپس
وپادپهباکارنحوهبهمربوطسؤاالتانواعپاسخگویوکردخواهندراهنماییراشما

سلمتکاملبررسیشامل)پهپاددورهایسرویس.بودخواهندآنازنگهداری
راناوجیخدماتازنیز(کهنهشیلنگهایتعویضهمچنینوآناتصاالتودستگاه
.میباشد

باتری ها چه اندازه ای عمر می کنند؟

هدفترچطبقوباشیدداشتهباتریهاازنگهداریدرراکافیدقتکهصورتیدر
1000تا350بینمیتواندآنعمرباترینوعبهبستهکنید،استفادهآنهاازراهنما
.میباشدباتریکردنشارژدفعاتتعدادسیکلازمنظور.باشدسیکل



اوریفن،مرکز (ص)، شهرک غرب، خیابان سیمای ایران، مجتمع پیامبر اعظم تهران:   آدرس

www.ojiran.co

ojiran.co

ojiran.co@gmail.com

aparat.com/ojiran.co

02191018784 :دفترمرکزی

با تشکر از حسن توجه شما 

www.ojiran.co

youtube.com/ojiran.co

.بوددرصورتنیازبههرگونهمشاورهفنی،مشاوهخریدواطلعاتبیشترهمکارانمادرهرزمانیپاسخگویشماخواهند 22

09124147326 :واحد فروش
09125255957:مشاوره فنی
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