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AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR

Built Tough. Works Smart.



Paarraammeettrryy  ppookkłłaaddoowwee  
((PPFFDD))

66  cczzuujjnniikkóóww  kkiieerruunnkkoowwyycchh  ii  
ppoozzyyccjjoonnuujjąąccyycchh

TTrraannssmmiissjjaa  ddoo  88  kkmm    

ZZaarrzząąddzzaanniiee  ssttaanneemm  
tteecchhnniicczznnyymm

WWyymmiiaannaa  aakkuummuullaattoorróóww  
bbeezz  wwyyłłąącczzaanniiaa  ddrroonnaa  

TTeemmppeerraattuurraa  pprraaccyy  
--2200°°CC  ddoo  5500°°CC

KKllaassaa  ooddppoorrnnoośśccii  IIPP4455

Nowy standard w branży dronów komercyjnych

Matrice 300 RTK to najnowsza komercyjna platforma marki DJI, która czerpie inspirację z nowoczesnych systemów 
lotniczych. Oferując do 55 minut czasu lotu, zaawansowane możliwości AI, 6 kierunków wykrywania przeszkód - M300 RTK 
ustanawia zupełnie nowy standard łącząc zaawansowaną technologię z wysoką wydajnością i niezrównaną niezawodnością.

M300 RTK_brochure_a5_en.indd   3-4 2020/5/19   下午7:43

88 

CCzzaass  lloottuu  ddoo  5555  mmiinn



Paarraammeettrryy  ppookkłłaaddoowwee  
((PPFFDD))

66  cczzuujjnniikkóóww  kkiieerruunnkkoowwyycchh  ii  
ppoozzyyccjjoonnuujjąąccyycchh

TTrraannssmmiissjjaa  ddoo  88  kkmm    

ZZaarrzząąddzzaanniiee  ssttaanneemm  
tteecchhnniicczznnyymm

WWyymmiiaannaa  aakkuummuullaattoorróóww  
bbeezz  wwyyłłąącczzaanniiaa  ddrroonnaa  

TTeemmppeerraattuurraa  pprraaccyy  
--2200°°CC  ddoo  5500°°CC

KKllaassaa  ooddppoorrnnoośśccii  IIPP4455

Nowy standard w branży dronów komercyjnych

Matrice 300 RTK to najnowsza komercyjna platforma marki DJI, która czerpie inspirację z nowoczesnych systemów 
lotniczych. Oferując do 55 minut czasu lotu, zaawansowane możliwości AI, 6 kierunków wykrywania przeszkód - M300 RTK 
ustanawia zupełnie nowy standard łącząc zaawansowaną technologię z wysoką wydajnością i niezrównaną niezawodnością.

M300 RTK_brochure_a5_en.indd   3-4 2020/5/19   下午7:43

88 

CCzzaass  lloottuu  ddoo  5555  mmiinn



88 km

Zasięg transmisji

1080 p

Trzykanałowy podgląd

2.4/5.8 GHz

Automatyczna zmiana 
częstotliwości

55 min

Maksymalny 
czas lotu

23 m/s

15 m/s

Zwiększone osiągi lotu 

Udoskonalona konstrukcja ramy i układu napędowego zapewnia bardziej wydajny i stabilny lot, nawet w trudnych warunkach.

Ulepszony system transmisji

Nowy system OcuSync Enterprise umożliwia transmisję obrazu do 8 km oraz wspiera 3-kanałowy podgląd wideo w rozdzielczości 
1080p. Automatyczne przełączanie pasma, pomiędzy 2,4 GHz, a 5,8 GHz w czasie rzeczywistym, wpływa na bezpieczeństwo lotów, 
stosując jednocześnie szyfrowanie AES-256, które zapewnia bezpieczną transmisję danych.
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Pojedyncze dolne mocowanie gimbala Pojedyncze górne mocowanie gimbala 
+ 

Podwójne dolne mocowanie gimbala

Pojedyncze górne mocowanie gimbala 
+ 

Pojedyncze dolne mocowanie gimbala

Nagrywanie i odtwarzanie 
misji

Podczas lotu, system rejestruje 

i zapamiętuje takie ruchy jak: pozycja 

i orientacja drona, orientacja gimbala, 

robione zdjęcia i ich stopień 

powiększenia. Dzięki temu możesz 

wielokrotnie powtarzać swoje misje 1:1. 

AI Spot-Check

Inteligentny system przeliczeniowy 

rozpoznaje obiekt zainteresowania 

i identyfikuje go w kolejnych 

automatycznych misjach, dzięki czemu 

dane uzyskane podczas rutynowych 

inspekcji pozostają spójne.

Waypoints 2.0

Stwórz do 65,535 punktów przelotowych, 

zapamiętując ustawienia kamery 

i pozostałych akcesoriów w każdym 

z tych punktów. Planowanie ścieżki lotu 

zostało zoptymalizowane, aby zapewnić 

maksymalną efektywność i elastyczność 

misji.

Inteligentne inspekcjeWiele konfiguracji

Skonfiguruj M300 RTK wedle twoich potrzeb. Możliwość jednoczesnego montażu do 3 ładunków o maksymalnej ładowności 2.7 kg.
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Informacje o locie
Położenie drona, jego wysokość, prędkość, a także kierunek 
i prędkość wiatru są przedstawione w intuicyjny sposób na 
ekranie monitora.

Ekran systemu nawigacji
Operatorzy mogą podejrzeć na żywo informacje na temat 
bieżącego kursu, trajektorii, oraz lokalizacji namierzanego 
obiektu. Natomiast dzięki nowej mapie unikania przeszkód, 
która jednocześnie wizualizuje wszystkie potencjalne 
zagrożenia, lot dronem jest jeszcze bardziej bezpieczny.

PinPoint 

Dzięki zaawansowanym algorytmom 
czujników uzyskasz współrzędne 
wybranego obiektu, poprzez jego 
szybkie wskazanie jednym 
dotknięciem ekranu.

Smart Track
Identyfikuj i obserwuj poruszające się 
obiekty, korzystając z funkcji 
automatycznego powiększania, 
jednocześnie rejestrując dynamicznie 
zmieniającą się lokalizację. 

Udostępnianie lokalizacji 
obiektu
Gdy włączony jest PinPoint lub Smart Track, 
lokalizacja obiektu może być wyświetlana w 
wielu widokach z kamery, do innego operatora 
lub udostępniana za pośrednictwem platform 
internetowych, takich jak DJI FlightHub.

Smart Pin & Track Świadomość sytuacyjna na poziomie lotniczym

M300 RTK wyposażony jest w panel wyświetlający podstawowe parametry pokładowe (PFD), który integruje informacje 
o locie, nawigacji i przeszkodach, zwiększając świadomość sytuacyjną operatora.
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o maksymalnym zasięgu 40 m. Aplikacja DJI Pilot daje możliwość dostosowania sposobu wykrywania przeszkód, nawet w trudnych
środowiskach operacyjnych, 6-kierunkowy system wykrywania przeszkód i pozycjonowania pomaga zachować bezpieczeństwo lotu
i misji.

Potężny system wizyjny, na którym możesz polegać

W celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz stabilności lotu, z każdej strony drona zamontowane zostały czujniki dual-vision i TOF

Zaawansowana podwójna kontrola

Każdy operator może teraz uzyskać kontrolę nad dronem za pomocą jednego dotknięcia, co stwarza nowe możliwości 
strategii misji i zapewnia większą elastyczność. 
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Zarządzanie bezpieczeństwem 

Nowy zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem (HMS) wyświetla bieżący stan wszystkich urządzeń systemowych 
i umożliwia korzystanie z poradnika rozwiązywania problemów. W systemie znajdują się również dzienniki lotów drona, czas lotu 
oraz całkowity przebieg, a także wskazówki dotyczące obsługi i konserwacji.
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Systemy redundancji

Wbudowane zaawansowane systemy redundancji M300 RTK pomagają utrzymać sprawność 
wszystkich podzespołów podczas wykonywania trudnych misji.
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IInntteelliiggeennttnnyy  aakkuummuullaattoorr  TB60 

Inteligentny akumulator TB60 umożliwia operatorom wymianę akumulatorów bez 

wyłączana zasilania, oszczędzając tym czas podczas misji.

SSttaaccjjaa  łłaadduujjąąccaa

Stacja do ładowania obsługuje do 8 akumulatorów do drona i 4 akumulatory do 

aparatury sterującej, a szybkie ładowanie pozwala na ciągłość misji bez przerw.

kkllaassaa  ooddppoorrnnoośśccii
IIPP4455

SSaammoonnaaggrrzzeewwaajjąąccee  ssiięę  bbaatteerriiee TTeemmppeerraattuurraa  pprraaccyy
--2200°°CC  ttoo  5500°°CC

SSyyggnnaalliizzaaccjjaa  aannttyykkoolliizzyyjjnnaa OOddbbiioorrnniikk  AAiirrSSeennssee  AADDSS--BB 

AAppaarraattuurraa  sstteerruujjąąccaa  Smart Controller Enterprise

DJI Smart Controller Enterprise jest wyposażony w ultrajasny 5,5 calowy wyświetlacz 

1080p, który zapewnia dobrą widoczność, nawet przy intensywnym świetle.

Akcesoria

Bardziej elastyczny niż kiedykolwiek wcześniej
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AAppaarraattuurraa  sstteerruujjąąccaa  Smart Controller Enterprise

DJI Smart Controller Enterprise jest wyposażony w ultrajasny 5,5 calowy wyświetlacz 

1080p, który zapewnia dobrą widoczność, nawet przy intensywnym świetle.

Akcesoria

Bardziej elastyczny niż kiedykolwiek wcześniej
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SSttaaccjjaa  mmoobbiillnnaa  D-RTK 2 

Dzięki mobilnej stacji D-RTK2 uzyskasz poprawki w czasie rzeczywistym. Stacja mobilna 

D-RTK2 może być też używana jako standardowy odbiornik GNSS do pomiarów.

Zenmuse H20

Zenmuse XT2

Zenmuse H20T

Zenmuse Z30

Zenmuse XT S

Systemy i kamery 
innych producentów

RRaaddaarr  CSM 

Jako dodatkowy środek bezpieczeństwa, na górze drona można zamontować radar 

(CSM) o zasięgu wykrywania od 1 do 30 m. 

Kompatybilne kameryAkcesoria
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DJI PILOT

DJI Pilot został stworzony specjalnie dla użytkowników  

korporacyjnych, aby uwolnić moc swoich dronów DJI. Dzięki 

interfejsowi opracowanemu specjalnie dla M300 RTK, DJI Pilot 

optymalizuje możliwości lotu w celu uzyskania maksymalnej 

wydajności.

DJI FLIGHTHUB

DJI FlightHub to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania flotą 

dronów wspierające duże organizacje w efektywnym planowaniu ich 

operacji lotniczych.

Czas lotu drona M300 RTK w zależności od konfiguracji kamer

Dedykowane aplikacjeCzas lotu
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PAYLOAD SDK
Zintegruj różne kamery, sensory 
oraz inne ładunki kompatybilne 
z M300 RTK, takie jak detektory 
gazu, głośniki, czujniki 
wielospektralne, systemy LiDAR 
i inne. Payload SDK obsługuje DJI 
SkyPort, DJI SkyPort  V2 i DJI X-Port.

ONBOARD SDK
Wykorzystaj pełną moc obliczeniową 
M300 RTK. Wbudowane SDK 
obsługuje tworzenie szerokiej gamy 
funkcji, takich jak 6 kierunkowe 
wykrywanie przeszkód i 
pozycjonowanie, system zarządzania 
stanem UAV, punkty przelotowe 
(waypoints) 2.0 i inne.

MOBILE SDK
Dzięki aplikacjom mobilnym innych 
firm możesz poszerzyć możliwości 
swojej platformy. Wykorzystując 
Mobile SDK, M300 RTK obsługuje 
wysoce konfigurowalne tworzenie 
aplikacji mobilnych.

SDK SDK
PAYLOAD PAYLOAD

SDK SDK
ONBOARD ONBOARD

SDK SDK
MO B I L E MO B I L E

Wykorzystaj Ekosystem DJI do odkrywania nowych rozwiązań

EEggzzeekkwwoowwaanniiee  pprraawwaa
Szybko oceniaj sytuację i podejmuj 

adekwatne działania, dbając 

o bezpieczeństwo funkcjonariuszy.

IInnssppeekkccjjee  eenneerrggeettyycczznnee
Wizualizuj sieci energetyczne.

RRuurroocciiąąggii
Przeprowadzaj inspekcje 

rurociągów i odwiertów 

z zachowaniem bezpieczeństwa.

Zastosowania

PPoosszzuukkiiwwaanniiaa  ii  rraattoowwnniiccttwwoo

Planuj misje poszukiwawcze 

i lokalizuj zaginione osoby.

PPoożżaarrnniiccttwwoo

Walcz z pożarami i ratuj życie 

bez narażania personelu.
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Specyfikacja MATRICE 300 RTK

WWyymmiiaarryy

PPrrzzeekkąąttnnaa

WWaaggaa  ((bbeezz  aakkuummuullaattoorróóww))

Maksymalny udźwig

MMaakkssyymmaallnnaa  mmaassaa  ssttaarrttoowwaa

CCzzęęssttoottlliiwwoośśćć  pprraaccyy

MMoocc  ssyyggnnaałłuu  

MMaakkssyymmaallnnaa  pprręęddkkoośśćć  kkąąttoowwaa

MMaakkssyymmaallnnaa  pprręęddkkoośśćć  
ooppaaddaanniiaa  ((ww  pprrzzeecchhyyllee))

MMaakkssyymmaallnnaa  pprręęddkkoośśćć  lloottuu

MMaakkssyymmaallnnyy  kkąątt  nnaacchhyylleenniiaa

WWssppiieerraanniiee  kkaammeerryy  DDJJII

KKoonnffiigguurraaccjjee  ggiimmbbaallii

WWssppiieerraanniiee  uurrzząąddzzeenniiaa  DDJJII  

SSttooppiieeńń  oocchhrroonnyy

GGNNSSSS 

TTeemmppeerraattuurraa  pprraaccyy

MMaakkssyymmaallnnaa  pprręęddkkoośśćć  
ooppaaddaanniiaa  ((ppiioonnoowwaa))

DDookkłłaaddnnoośśćć  zzaawwiissuu  

Rozłożony, bez śmigieł : 810×670×430 mm, Złożony, ze śmigłami: 430 × 420 × 430 mm

895 mm 

2.400-2.4835 GHz: 29.5 dBm (FCC); 18.5 dBm (CE); 18.5 dBm (SRRC); 18.5 dBm (MIC) 5.725-5.850 
GHz: 28.5 dBm (FCC); 12.5 dBm (CE); 28.5 dBm (SRRC)

Pionowo ±0.1 m (z systemem wizyjnym); ±0.5 m (Tryb-P z GPS); ±0.1 m (RTK włączony)

Zenmuse XT2/XT S/Z30/H20/H20T

Pojedynczy gimbal na dole, pojedynczy gimbal na górze, podwójny gimbal na dole, potrójny gimbal

CMS Radar, Manifold 2

IP45 

GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo

-20°C do 50°C

Poziomo ±0.3 m (z systemem wizyjnym); ±1.5 m (Tryb-P z GPS); ±0.1 m (RTK włączony)

Pitch: 300°/s, Yaw: 100°/s 

30° (Tryb-P i czujniki z przodu włączone 25°) 

6 m/s; 5 m/s

7 m/s 

23 m/s 

3600 g

2700 g 

9000 g 

2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
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MMaakkssyymmaallnnyy  ppuułłaapp

OOddppoorrnnoośśćć  nnaa  wwiiaattrr

MMaakkssyymmaallnnyy  cczzaass  lloottuu

5000 m (śmigła 2110 propellers, masa startowa ≤ 7 kg ),  7000 m (śmigła 2195, masa startowa ≤ 7kg)

15 m/s

55 minut

Specyfikacja MATRICE 300 RTK

System pozycjonowania optycznego

ZZaakkrreess  wwyykkrryywwaanniiaa  pprrzzeesszzkkóódd

PPoollee  wwiiddzzeenniiaa 

WWaarruunnkkii  pprraaccyy

przód / tył / lewo / prawo: 0.7 - 40 m, góra / dół: 0.6 - 30 m

przód / tył / dół: 65°(poziomo), 50° (pionowo) lewo / prawo / góra: 75°(poziomo), 60°(pionowo)

Powierzchnie z widoczną fakturą i odpowiednim oświetleniem (> 15 lux)

ZZaakkrreess  wwyykkrryycciiaa  pprrzzeesszzkkóódd 0,7 - 30 m

Kamera FPV  

RRoozzddzziieellcczzoośśćć

PPoollee  wwiiddzzeenniiaa 

KKllaattkkaarrzz

960p

145°

30 fps
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GPS+GLONASS+BeiDou+Galileo

-20°C do 50°C

Poziomo ±0.3 m (z systemem wizyjnym); ±1.5 m (Tryb-P z GPS); ±0.1 m (RTK włączony)

Pitch: 300°/s, Yaw: 100°/s 

30° (Tryb-P i czujniki z przodu włączone 25°) 

6 m/s; 5 m/s

7 m/s 

23 m/s 

3600 g

2700 g 

9000 g 

2.4000-2.4835 GHz; 5.725-5.850 GHz
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MMaakkssyymmaallnnyy  ppuułłaapp

OOddppoorrnnoośśćć  nnaa  wwiiaattrr

MMaakkssyymmaallnnyy  cczzaass  lloottuu

5000 m (śmigła 2110 propellers, masa startowa ≤ 7 kg ),  7000 m (śmigła 2195, masa startowa ≤ 7kg)

15 m/s

55 minut

Specyfikacja MATRICE 300 RTK

System pozycjonowania optycznego

ZZaakkrreess  wwyykkrryywwaanniiaa  pprrzzeesszzkkóódd

PPoollee  wwiiddzzeenniiaa 

WWaarruunnkkii  pprraaccyy

przód / tył / lewo / prawo: 0.7 - 40 m, góra / dół: 0.6 - 30 m

przód / tył / dół: 65°(poziomo), 50° (pionowo) lewo / prawo / góra: 75°(poziomo), 60°(pionowo)

Powierzchnie z widoczną fakturą i odpowiednim oświetleniem (> 15 lux)

ZZaakkrreess  wwyykkrryycciiaa  pprrzzeesszzkkóódd 0,7 - 30 m

Kamera FPV  

RRoozzddzziieellcczzoośśćć

PPoollee  wwiiddzzeenniiaa 

KKllaattkkaarrzz

960p

145°

30 fps
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