
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجموعه پهپادی شریف

 تولیدکننده انواع پهپادهای کشاورزی در ایران

 

 

 



 همه موارد را برای یک انتخاب خوب به صف کرده ایم

 پهپاد سمپاش شریف با قابلیت تبدیل به بذرپاش و گرده افشان

 پهپاد سمپاش شریف در حالت باز آماده پرواز
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 پهپادهای کشاورزیبهترین و بروزترین بدنه 

موتوره( طراحی شده اند. نوع طراحی بدنه این پهپاد تاشونده از جنس فیبر  ۶پهپادهای سمپاش شریف در ساختار هگزاکوپتر )ربات های پرنده 

بردهای الکترونیکی کربن بوده و مشابه جدیدترین محصوالت به روز دنیا در این حوزه است. قسمت مرکزی این پهپاد که بازوها و کلیه مدارات و 

 .و حساس دستگاه در آن قرارداده شده است، کامال عایق بندی شده و ضد ضربه است

 

 جابجایی سریع و آسان با طراحی منحصربفرد بدنه

نی به بدنه پهپادهای سمپاش شریف با طراحی منحصر بفرد به صورت تاشونده بوده و به راحتی جابجا می شود. باتری و مخزن نیز از قسمت فوقا

صورت کشویی در محل مخصوص به خود که قسمتی از بدنه است قرار می گیرد. این نوع طراحی کامال منطبق بر طراحی های به روز دنیا در این 

 .حوزه است

 پهپاد سمپاش شریف در حالت بسته برای جابجایی
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 مخزن کشویی قابل تعویض و شستشو

 باتری و مخزن کشویی

این حوزه در دنیا، مخزن و باتری از قسمت فوقانی پهپادهای سمپاش به آسانی خارج می شوند. باتری برای شارژ به در جدیدترین محصوالت 

شارژر متصل شده و بسیار سریع در قسمت مخصوص به خود بر روی بدنه قرار می گیرد و یک کانکتور ایمن اتصال آن را تضمین می کند. مخزن 

 .روی پهپاد به صورت کشویی خارج می شود و خیلی سریع در همین قسمت قرار می گیردنیز برای شستشو و یا پر شدن از 
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 پهپاد سمپاش شریف باتری کشویی

 کانکتور ایمن بدنه
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 کانکتور باتری و درپوش آن

 

 مدیریت پرواز و عملیات سمپاشی App جدیدتریندر  یکپارچگی و سادگی

ی کشاورزی شریف انتخاب کرده ایم. شما دیگر نیازی به نصب گوشی همراه خود بر روی ریموت ریموت کنترل اسمارت و هوشمند را برای پهپادها

و نرم افزار قدرتمند مدیریت پهپاد، تنظیمات پهپاد، انجام و برنامه ریزی عملیات خودکار و دستی سمپاشی  App کنترل ندارید. این ریموت دارای

 .و محلول پاشی است

 

 فحه نمایشریموت کنترل هوشمند با ص
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 بدنه کامال ماژوالر و جز به جز پهپادهای شریف

بدیهی است در طول مدت استفاده از پهپادهای کشاورزی با کاربری محلول پاشی و سمپاشی به خدمات پس از فروش و تعمیرات احتمالی نیاز 

 ۱۰اری از موارد شما می توانید تنها با سفارش یک قطعه از دارید. ساختار ماژوالر می تواند بسیار تسهیل کننده در ارائه این خدمات باشد. در بسی

 .ها قطعه بدنه، خودتان تعمیرات را در سریع ترین زمان ممکن انجام دهید

 پایه فرودهای تی شکل پهپاد سمپاش شریف همراه با جایگاه های ویژه نصب سنسورهای موانع سنج و ارتفاع سنج
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 بدنه کربنی با بازوهای تاشونده

 بدنه کربنی با قسمت میانی عایق بندی شده

https://sharifuav.com/wp-content/uploads/2022/12/agriculture-drone-sharifuav-7.jpg
https://sharifuav.com/wp-content/uploads/2022/12/agriculture-drone-sharifuav-8.jpg


 بدنه ماژوالر و قطعه به قطعه

 قسمت مخزن و باتری
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 و مقاوم در برابر نفود آب و گرد و غبار FPV نورافکن، دوربین

انجام عملیات دید از جلو و سیستم روشنایی )نورافکن( در قسمت جلو پهپاد برای  FPV پهپادهای سمپاش و محلول پاش شریف دارای دوربین

 سمپاشی و محلول پاشی در شب و تاریکی است. در برخی نقاط به دلیل دمای باالی هوا در روز عملیات سمپاشی در شب انجام می شود. پهپادهای

یف در سمپاش شریف به دلیل دارا بودن سیستم روشنایی و نورافکن قوی، فضای پرواز را در شب روشن خواهند کرد. بدنه پهپادهای سمپاش شر

برابر نفوذ آب و گرد و غبار مقاوم است و سیستم توزیع برق آن در قسمت مرکزی بدنه در زیر الیه های سیلیکونی به صورت کامل عایق شده 

 .است. همه این ها ایمنی را برای پهپادهای سمپاش شریف به ارمغان آورده است

 دوربین و نورافکن پهپاد سمپاش شریف

 

 و نورافکن بر روی بدنه کامال عایق پهپاد سمپاش شریفجایگاه نصب دوربین 
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 لیتری ۸شکل تی جت و میکرونر و پمپ های  Y نازل های

شکل دوبل برای اثربخشی فرآیند سمپاشی و محلول پاشی استفاده شده است. این  Y در پهپادهای سمپاش و محلول پاش شریف از نازل های

نازل تی جت از نوع درجه یک سر فلزی، پمپ های قدرتمند  ۸لیتری مجهز به  ۳۰و  ۲۰و در ظرفیت نازل  ۴لیتری دارای  ۱۰پهپاد در ظرفیت 

لیتری برای رساندن یکنواخت و دائم محلول از مخزن به نازل ها است. همچنین قابلیت تعویض نازل های تی جت به میکرونر در پهپادهای  ۸

 .ا می توان از ابتدا با نازل های انتخابی سفارش دادسمپاش شریف به آسانی وجود دارد و حتی این پهپاد ر

 تصویری از پایه نازل دوتایی تی جت

 

 تصویری از نازل مغزی فلزی به همراه فیلتر

 

 



 رادار تنظیم ارتفاع )شیب سنج( و سنسورهای موانع سنج

حه ای موانع سنج از جلو و عقب پهپاد است. پهپادهای سمپاش شریف دارای رادار تشخیص دهنده و تنظیم کننده ارتفاع و سنسورهای صف

پهپادهای شریف به دلیل دارا بودن سه سیستم سنجش گر، تنظیم کننده و اجتناب کننده از موانع دارای سطح ایمنی بسیار باالیی نسبت به 

 .دیگر پهپادهای این حوزه است

 فرودنصب رادارهای مانع سنج و ارتفاع سنج پهپاد سمپاش شریف بر روی پایه 
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 بهترین باتری و شارژر انتخاب شده اند

باتری مهمترین قسمت یک پهپاد است. ما در پهپادهای سمپاش شریف از ایمن ترین، بهترین و به روز ترین باتری های هوشمند این حوزه 

میلی آمپر ساعتی این پهپاد را شارژ می  ۲۲۰۰۰سلولی  ۱۴وات در سریع ترین زمان ممکن باتری های  ۳۰۰۰استفاده کرده ایم. شارژر هوشمند 

 .کنند. شارژر پهپادهای سمپاش شریف چهار کاناله و دارای قابلیت شارژ همزمان چهار باتری است. این شارژر به راحتی قابل جابجایی است

 عدد باتری پهپادهای سمپاش شریف که به صورت همزمان با سرعت باال در حال شارژ هستند ۴
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 مهمترین ویژگی ها و مزیت های پهپادهای سمپاش شریف

 پهپاد سمپاش شریف با قابلیت تبدیل به بذرپاش و گرده افشان 

  لیتری ۳۰و  ۲۰و  ۱۰تولید مجموعه پهپادی شریف مستقر در دانشگاه صنعتی شریف در سه ظرفیت 

 برخورداری از بدنه تمام کربنی با بازوهای تاشونده 

  بدنه جدید با قابلیت نصب کشویی مخزن و باتری از قسمت فوقانیبرخورداری از 

 قابلیت خارج کردن مخزن و شستشوی آن 

 قابلیت استفاده از مخزن اضافه، تعویض و نصب سریع آن و در نهایت افزایش سرعت عملیات سمپاشی 

  خاکدارای عایق بندی بسیار مناسب در قسمت های مختلف بدنه در برابر نفوذ آب و گرد و 

 بدنه کامال ماژوالر و قطعه به قطعه در نهایت تعمیرات آسان، سریع و کم هزینه 

 قابلیت تغییر سریع کاربری پهپاد از محلول پاشی به بذرپاشی و گرده افشانی 

 قابلیت تعویض سریع مخزن محلول با ماژول بذرپاش، کودپاش و گرده افشان 

 
 در حالت باز

 
 در حالت بسته
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 ابل تعویضمخزن کشویی ق

 
 نمای کناری
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 باتری کشویی و جداشونده

 
 مخزن قابل تعویض
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 بازوی تاشونده

 بدنه مستحکم ماژوالر
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 بدنه تمام کربنی سبک

 دارای سیستم پیشران قوی، بادوام، مستحکم و یکپارچه 

 دارای ملخ های تاشونده با قابلیت تعویض آسان 

 دارای بازوهای کربنی تاشونده و مستحکم 

 ی دی های هشدار دهنده در انتهای بازوای ال دار 

 
 موتور قوی و بادوام
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 ملخ های تاشونده

 
 ال ای دی هشدار دهنده

  درجه ای )جلو، زیر و عقب( ۱۸۰رادارهای موانع سنج کامل 

 رادار ارتفاع سنج و شیب سنج و تنظیم خودکار ارتفاع با سطح زمین کشاورزی به صورت لحظه ای 

 روی پایه فرود با مانت استاندارد با تنظیم زاویه های دقیق سنجشی نصب رادارها بر 

 قابلیت عبور هوشمند پهپاد از موانع در حین عملیات سمپاشی 
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 رادارهای موانع سنج جلو و عقب

 
 پایه فرود مستحکم
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 رادارهای موانع سنج جلو

 نجام عملیات سمپاشیدارای دوربین دید از جلو و نورافکن برای روشن کردن محیط در شب و ا 

 دارای ریموت کنترل با سیستم عامل اندروید و صفحه نمایش یک تکه 

  متر ۱.۵دارای ماژول نقشه برداری زمین های کشاورزی با دقت زیر 

 
 دوربین و نورافکن
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 آنتن های گیرنده

 
 ریموت کنترل با مانیتور
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 نازل های تی جت با مغزی های با کیفیت فلزی، دارای فیلتر 

 وجود نازل های دوتایی در زیر بازوها 

 قابلیت تعویض نازل های تی جت با میکرونر 

 دارای پایه نازل های متحرک با قابلیت تعویض آسان 

 
 نازل های دوبل

 
 مغزی فلزی و فیلتر

https://sharifuav.com/wp-content/uploads/2022/12/agriculture-drone-sharifuav-14.jpg
https://sharifuav.com/wp-content/uploads/2022/12/agriculture-drone-sharifuav-15.jpg


 
 نازل های میکرونر

 دارای باتری های هوشمند با سیکل شارژ باال 

  ها باتری بر روی پکیج در همه ظرفیت ۴دارای 

  وات با قابلیت شارژر همزمان و سریع باتری ها ۳۰۰۰دارای شارژر قوی 

 دارای شارژر با قابلیت شارژر، دشارژ و استوریج 

 
 باتری ۴شارژ همزمان 
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 باتری هوشمند

 
 شارژر هوشمند

 باکس آلومینیومی نقره ای بر رو همه پکیج ها وجود دارد. 

 ریموت کنترل دارای کیف مشکی رنگ است. 

 تری ها و شارژر به صورت آکبند در جعبه تحویل داده می شودبا. 

  عدد باتری هوشمند قرار دارد ۴بر روی هر پیکج. 
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 جعبه حمل و نقل پهپاد

 
 کیف ریموت کنترل
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 خدمات مجموعه پهپادی شریف

 ۱ )سال گارانتی تعویض و تعمیر )رایگان 

 ۱۰  و تعمیراتی، پاسخگویی و پشتیبانی(سال خدمات پس از فروش )تامین قطعات، خدمات آموزشی 

 ۱ )سال بیمه )رایگان 

  روزه تخصصی کار با پهپاد )رایگان در محل( ۳آموزش 

 و کلیه متعلقات در محل ویل پهپادتح 

 )دریافت سند و پالک سازمان هواپیمایی کشوری به صورت به نام خریدار )رایگان 

 )بروزرسانی و بررسی های دوره ای )رایگان 

 

 قیمت پهپاد سمپاش شریف

 شود.  یم دیتول یتریل ۳۰و  ۲۰و  ۱۰ تیدر سه ظرف فیسمپاش شر یپهپادها

 .موارد متفاوت اند یاند و تنها در برخ کسانیهر سه مدل  تیفیها و ک یژگیو

 متیقشده اند.  یو خدمات معرف زاتیتجه یدارا ریبا قطعات کامل عرضه شده و طبق جدول ز باال، حاتیطبق توض فیشر یپهپادها هیکل

 است.  یعنوان شده شامل همه موارد اعالم

دانشگاه  انیو دانشجو النیفارغ التحص د،یشرکت که متشکل از اسات نیا یهسته فن یو انحصار یبا دانش فن فیسمپاش شر یپهپادها هیکل

 یو دارا زیگر محصوالت موجود در بازار متمایبا د فیسمپاش شر یپهپادها لیدل نیشده است. به هم یاتیاست ساخته و عمل فیشر یصنعت

 باالتر است. تیفیسطح ک

 لیتر ۳۰ لیتر ۲۰ لیتر ۱۰ ظرفیت

 تحویل پهپاد به صورت آماده پرواز تحویل پهپاد به صورت آماده پرواز تحویل پهپاد به صورت آماده پرواز شرایط تحویل

 ۲۸۰۰۰سل  ۱۴باتری  ۲۲۰۰۰سل  ۱۴باتری  ۱۶۰۰۰سل  ۱۲باتری  نوع باتری

 کاناله ۴وات  ۳۰۰۰شارژر  کاناله ۴وات  ۳۰۰۰شارژر  کاناله ۲وات  ۱۵۰۰شارژر  نوع شارژر

 آلومینیومی نقره ای آلومینیومی نقره ای آلومینیومی نقره ای نوع باکس

 خدمات کامل خدمات کامل  خدمات کامل خدمات شرکت

 انحصاری شریف انحصاری شریف انحصاری شریف بر پایه دانش فنی

 میلیون ۶۵۰ میلیون ۵۵۰ میلیون ۴۳۰ باتری )تومان( ۴قیمت با 

 میلیون ۶۲۵ میلیون ۵۲۵ میلیون ۴۰۵ باتری )تومان( ۳قیمت با 

 میلیون ۶۰۰ میلیون ۵۰۰ میلیون ۳۸۰ باتری )تومان( ۲قیمت با 

 میلیون ۵7۵ میلیون ۴7۵ میلیون ۳۵۵ باتری )تومان( ۱قیمت با 

 است تغیر نکرده باشد. PDFممکن است قیمت ها تغییر کرده باشد و این فایل چون نسخه 

 قیمت های محصوالت ما به روز در وب سایت ما به آدرس اختصاصی زیر قابل مشاهده است.
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