
na fali nowoczesnych technologii
bezza∏ogowe systemy powietrzne BSP



• intuicyjna obs∏uga pilotowania

• zautomatyzowany system operacyjny 

• wyjàtkowa wydajnoÊç i stabilnoÊç lotów 

• solidna i bezpieczna transmisja danych

• pe∏na mobilnoÊç jednostki

W dzisiejszych realiach
system ten jest 
odpowiedzià na szerokie
zapotrzebowanie wÊród
firm i instytucji na dane
zebrane z obszarów 
przy niskim koszcie 
ich pozyskania. 
To tak˝e niezb´dny 
system wsparcia 
operacyjnego.

Bezza∏ogowe systemy powietrzne to urzàdzenia, które nie wymagajà
do lotu za∏ogi obecnej na pok∏adzie oraz nie posiadajà mo˝liwoÊci za-
bierania pasa˝erów. To bezza∏ogowe platformy powietrzne, które wyko-
rzystujà si∏y aerodynamiczne, sà tak˝e pilotowane zdalnie, wyposa˝o-
ne cz´sto w osprz´t s∏u˝àcy do obserwacji i monitorowania, np. w po-
staci g∏owic optoelektronicznych. 

Najwa˝niejszà cechà pojazdów bezza∏ogowych jest fakt, i˝ nie potrze-
bujà ˝adnej dodatkowej infrastruktury, za wyjàtkiem naziemnej obs∏ugi
platformy i systemu sterowania, aby w szybki sposób dokonaç rejestra-
cji i monitoringu wyznaczonego terenu, czy obiektu. Znaczàcà zaletà
jest tak˝e wyjàtkowo krótki czas reakcji jeÊli chodzi o uruchomienie
i przygotowanie jednostki do odbycia lotu. 

Maszyny te stosunkowo od niedawna Êwi´cà swoje triumfy w naszym
kraju, jednak nale˝y podkreÊliç, i˝ przede wszystkim w sektorze woj-
skowym. Czas poznaç ich zastosowania i zaczàç wykorzystywaç
ogromny potencja∏ w kolejnych strukturach mundurowych, jak i cywil-
nych. 



Zaprojektowane dla Ciebie

Nasze autorskie pojazdy wielowirnikowe (multirotory) to w pe∏ni autono-
miczne jednostki latajàce wyposa˝one w pok∏adowy system kontroli lotu,
umo˝liwiajàcy wykonanie pionowego startu, autonomicznego lotu, jak
i pionowego precyzyjnego làdowania. W swojej ofercie posiadamy tak-
˝e p∏atowce typu „latajàce skrzyd∏o“, których start odbywa si´ z katapul-
ty, a làdowanie za pomocà spadochronu.

Samoloty bezza∏ogowe sà nadzwyczaj przydatne w kontekÊcie wsparcia
elektronicznego s∏u˝àc szczególnie jako lotnicze przekaêniki ∏àcznoÊci oraz
gromadzàc informacje radioelektroniczne. Pojazdy bezza∏ogowe wyposa-
˝one sà w szereg kamer wysokiej rozdzielczoÊci, systemy nawigacji sateli-
tarnej i wielokana∏owe Êrodki ∏àcznoÊci, które idealnie spisujà si´ przy wyko-
nywaniu ró˝nego rodzaju dzia∏aƒ, misji czy inspekcji, zapewniajàc jedno-
czeÊnie operatorowi komfort i niezrównanà ∏atwoÊç obs∏ugi urzàdzenia.

Kontrola jednostki odbywa si´ w intuicyjny, prosty sposób poprzez er-
gonomiczny i dotykowy ekran r´cznej stacji sterowania lub przez mobil-

ny (np. zainstalowany w samochodzie) system GCS (Ground Control
System).

Zarówno samoloty typu „latajàce skrzyd∏o”, jak i multirotory to modele
o lekkiej konstrukcji w´glowej. Wymienione multiritory oparte sà na bazie
ram quatro, hexa i octokopterów ró˝nej wielkoÊci. Rama w tym urzàdze-
niu to bardzo wa˝ny element, który stanowi klucz do konstrukcji stabilne-
go i uniwersalnego pojazdu przystosowanego do monta˝u uk∏adów ste-
rujàcych. Kolejnym istotnym elementem jest stabilizowana lekka gondo-
la - uchwyt aparatu/kamery poprawiajàca jakoÊç kr´conych uj´ç. Do sta-
bilizacji u˝ywa optymalnie dobranych serwomechanizmów wraz prze-
k∏adniami paskowymi, dzi´ki czemu zapewniajà p∏ynnà stabilizacj´ za-
montowanej kamery lub aparatu.

Modularna budowa jednostek latajàcych sprawia, i˝ po roz∏o˝eniu na
cz´Êci model mo˝e byç transportowany w niewielkim plecaku przez jed-
nà osob´ lub w przeznaczonych do tego skrzyniach. Daje to niezwyk∏à
mo˝liwoÊç sprawnego, szybkiego dzia∏ania, mobilnoÊci zestawu, niewiel-
kich nak∏adów personalnych, a co za tym idzie, ograniczenia kosztów
zwiàzanych np. z prowadzeniem wieloosobowych patroli, czy inspekcji.

To w∏aÊciwe 
urzàdzenia 
do zadaƒ taktycznych, 
operacyjnych, 
zwiadowczych 
i rozpoznawczych 
zapewniajàce 
efektywnoÊç 
jego wykorzystania.



Modele wyposa˝one w kamery termowizyjne oraz noktowi-
zyjne (wykorzystujàce podczerwieƒ aktywnà lub wzmacnia-
jàce Êwiat∏o szczàtkowe) mogà znaleêç zastosowanie rów-
nie˝ jako maszyny poszukiwawcze, w akcjach ratunkowych,
przy codziennym patrolowaniu wybranego terenu oraz mo-
gà operowaç przez ca∏à dob´ tak˝e nad terenami zalesio-
nymi. Przekazujà one bowiem obraz w czasie rzeczywistym,
co umo˝liwia natychmiastowà reakcj´ odpowiednich
s∏u˝b w razie zagro˝enia, wypadku, sytuacji kryzysowej wy-
magajàcej interwencji. Po∏àczenie wyników z danymi pozy-
skanymi z GPS-u daje mo˝liwoÊci analizy ska˝eƒ w zale˝-
noÊci od wysokoÊci, czy odleg∏oÊci od ich êród∏a.

Bezza∏ogowe systemy powietrzne BSP stwarzajà tak-
˝e wiele nowych mo˝liwoÊci dla przedsi´biorstw, fabryk
i oÊrodków badaƒ. Wyposa˝one w analizatory gazów, sub-
stancji radioaktywnych, detektory promieniowania elektro-
magnetycznego, czujniki akustyczne lub inny sprz´t po-
miarowy mogà wykonywaç pomiary ska˝enia Êrodowiska.
To przysz∏oÊç teledetekcji i fotogrametrii, a w zwiàzku z tym

idealne urzàdzenia do patrolowania du˝ych obszarów, mo-
gà byç przez to wykorzystywane do ochrony mienia, ochro-
ny granic paƒstwowych oraz z powodzeniem mogà zastà-
piç samoloty do wykonywania zdj´ç lotniczych przezna-
czonych do celów geodezyjnych, archeologicznych, rekla-
mowych itp. Modele dzi´ki niewielkim rozmiarom i du˝ej
manewrowoÊci mogà wykonywaç tak˝e loty mi´dzy prze-
szkodami, budynkami, a nawet wlatywaç do pomieszczeƒ
przez uchylone bramy, okna, drzwi.

Systemy samolotów bezza∏ogowych posiadajà potencja∏,
by wykonywaç kilka zadaƒ jednoczeÊnie, takich jak poszu-
kiwanie i ratunek, mapowanie terenu, wykrywanie zagro-
˝eƒ, rozpoznanie chemiczne lub biologiczne, wsparcie
operacji specjalnych. Nale˝y tak˝e pami´taç, i˝ niezaprze-
czalnà korzyÊcià jest umo˝liwienie wykonywania zadaƒ
przez pokonywanie fizycznych ograniczeƒ, redukowanie
ryzyka dla pilotów i obni˝enie kosztów zwiàzanych z naj-
mem lub posiadaniem samolotu, helikoptera lub innych
za∏ogowych jednostek latajàcych. 

Przekonaj si´ 
jak wiele obszarów 
zastosowaƒ 
posiadajà najnowsze 
aplikacje 
bezza∏ogowych 
systemów 
powietrznych BSP.



Policja:
- obs∏uga katastrof komunikacyjnych 
- patrolowanie wyznaczonego terenu
- dokumentacja ruchu oraz korków komunikacyjnych
- obs∏uga i monitorowanie imprez masowych 
- wsparcie dzia∏aƒ poÊcigowych, poszukiwaƒ i innych 

akcji policyjnych
- pozyskanie materia∏ów dowodowych

Wojsko:
- rozpoznanie i obserwacja terenu
- bezpoÊrednie wsparcie zadaƒ szkoleniowych 

i bojowych
- prowadzenie akcji wywiadowczych
- Êledzenie ruchomego celu
- walka z terroryzmem

Stra˝ po˝arna:
- wsparcie wizyjne w akcjach gaszenia lasów, akcjach 

powodziowych, katastrofach drogowych, kolejowych
i lotniczych

- zobrazowanie termalne kierunków post´powania 
po˝arów

- detekcja termiczna êróde∏ ognia
- Êledzenie i monitorowanie êróde∏ zanieczyszczeƒ 
- ogólne wsparcie ruchomego stanowiska 

operacyjnego/dowodzenia

Stra˝ graniczna:
- monitorowanie stref przygranicznych
- powietrzne wsparcie kontroli ruchu granicznego
- szybkie zobrazowanie terenu i mapping
- wykrywanie i monitorowanie êróde∏ zanieczyszczeƒ

obiektów, terenów i wód granicznych
- Êledzenie ruchomych celów



Inne sektory:

Przemys∏ energetyczny i chemiczny:
- monitorowanie, diagnostyka i analityka wielkoÊci emisji gazów, spalin

i innych substancji szkodliwych lub niepo˝àdanych 
- detekcja termiczna êróde∏ ognia
- nadzór procesów produkcyjnych, technologicznych i logistycznych
- kontrola infrastruktury, wyznaczonego obszaru

Firmy geodezyjne:
- szybkie zobrazowanie i kontrola terenu 
- mapping

Firmy reklamowe: 
- spoty, 
- zdj´cia i filmy reklamowe
- materia∏y promocyjne

Specyfikacja techniczna:

Ramy pojazdu:
- w∏ókno w´glowe nowej generacji 3K, obróbka CNC
- w∏ókno szklane, kevlarowe, elementy wykonywane w formach
- aluminium i poliamidy
- konstrukcja sk∏adana, szybki czas przygotowania pojazdu

do lotu
- ∏atwoÊç wymiany uszkodzonych elementów

Typ pojazdu:

Wielowirnikowe:
- w zale˝noÊci od wersji: 4, 6 lub 8 wirnikowe
- budowa modu∏owa, ∏atwoÊç wymiany modu∏ów optycznych
- VTOL - pionowy start i làdowanie, minimalne wymagania prze-

strzeni do startu i làdowania



- czas lotu uzale˝niony od typu pojazdu, ∏adunku oraz warunków
meteorologicznych od 15 do 30 min.

- niski poziom generowanego ha∏asu - nap´d elektryczny
- wydajne akumulatory zasilajàce 
- zasi´g praktyczny do 3 km, mo˝liwoÊç zwi´kszenia zasi´gu
- pu∏ap do 1000 m

Samolot:
- nap´d elektryczny pchajàcy w uk∏adzie latajàcego skrzyd∏a
- budowa modu∏owa, ∏atwoÊç wymiany modu∏ów optycznych
- Start z katapulty, làdowanie na spadochronie lub manualne
- czas lotu uzale˝niony od typu pojazdu, ∏adunku i warunków 

meteorologicznych do 90 min
- niski poziom generowanego ha∏asu
- wydajne akumulatory zasilajàce 
- moÊliwoÊç szybowania
- zasi´g praktyczny do 15-20 km, mo˝liwoÊç zwi´kszenia zasi´gu
- pr´dkoÊç przelotowa 55 km/h, max 110 km/h
- pu∏ap do 3000 m

Sterowanie:
- autonomiczne sterowanie (GPS), planowanie trasy lotu
- wykonywanie zadaƒ w wyznaczonych punktach lotu
- autonomiczny powrót do miejsca startu z mo˝liwoÊcià 

autonomicznego làdowania
- automatyczny powrót do miejsca startu w przypadku utraty sterowania
- mo˝liwoÊç zawisu w wyznaczonym miejscu na zadanej wysokoÊci

w trybie automatycznym
- odczyt danych telemetrycznych pojazdu na panelu sterowania oraz

bezpoÊrednio na podglàdzie obrazu z pok∏adowych systemów 
video - OSD

- mo˝liwoÊç instalacji ró˝nego typu modu∏ów video: kamery 
dzienne/nocne, z opcjà zoom, kamery termowizyjne, aparaty 
fotograficzne, mo˝liwoÊç instalacji czujników Êrodowiskowych 
(pomiary temperatury, ska˝enia chemicznego itd.)

- przekaz w trybie online sygna∏u video oraz danych z czujników
- programowanie trasy lotu z komputera typu PC lub modu∏u

sterowania wyposa˝onego w tablet w standardzie militarnym 
- stacja kontroli lotu w wersji mobilnej/personalnej lub bazowa 
- transport w walizkach Pelicase lub specjalnych plecakach

*Szanowni Paƒstwo, w celu uzu-
pe∏nienia informacji, przygotowa-
nia oferty lub przeprowadzenia
prezentacji pojazdów prosimy
o kontakt z dyrektorem technicz-
nym firmy mvb 
Panem Maciejem Arndt, 
e-mail: maciej.arndt@mvb.pl



mvb
ul. Widuchowska 19, 71-718 Szczecin
tel. +4891 439 49 96, fax +4891 439 55 99
biuro@mvb.pl, www.mvb.pl
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Prawa autorskie zastrze˝one. Powielanie oraz udost´pnianie osobom trzecim wymaga wczeÊniejszego powiadomienia firmy mvb, z zastrze˝eniem wszelkich skutków prawnych.


