
I sammarbete med SkyMap 

STARTKIT FÖR  
DRÖNARPILOT
ALLT DU BEHÖVER FÖR ATT KOMMA IGÅNG 

VAD INGÅR I PAKETET: 
- 1 Drönare: DJI Phantom 4 Pro V2.0  
- 1 Handkontroll
- 2 Propellerpar
- 2 Batterier 
- 1 Laddare (EU)
- 1 Batterihubb 
- 1 Gimballhållare 
- 1 USB OTG-kabel  
- 1 MicroUSB -kabel 
- 1 MicroSDHC 16GB
- 1 MicroSDHC 64GB  
- 1 Transportväska (frigolit med handtag) 

FÖRSÄKRING
Ansvarsförsäkring för drönarpilot 1 år ingår samt drönarförsäkring 
DJI Phantom 4 PRO - Kasko, 1 år.  

MJUKVARA
SkyMap Pilot för 1 användare i 1 år ingår.
Tillgång till molnprocessering för att bearbeta och georeferera
drönardatan. Obs! Kostnad för molnprocessering tillkommer.

PAKETPRIS 
24.995:-

MOBILE AUTOMATION 

I SAMARBETE MED SKYMAP  

VAD HÄNDER EFTER ETT ÅR? 

Efter ett år får du välja om du vill förlänga eller avsluta ditt SkyMap 
Portal Abonnemang  och försäkringarna. 



VARFÖR DRÖNARE SOM MÄTTEKNIK?
DIGITALISERA DIN BYGGPROCESS 
 
Att använda drönare för att fotografera och skapa 3D-modller har blivit ett effektivt verktyg i bygg- och anläggningsbranschen. Fördelen 
är att du snabbt kan fånga in mätdata och viktig information för stora eller svåråtkomliga områden. Med hjälp av drönare  så kan ni 
utföra mätarbeten på mindre än halva tiden. Istället för att manuellt mäta enstaka punkter så får du med drönare 1000-tals punker per 
kvadratmeter där varje punkt har en noggrannhet på ca 25mm.

Med drönaren samlar du in foton som sedan omarbetas till punktmoln i 3D. Denna 3D-data kan användas för att  projektera mer detaljerat, 
att kunna kontrollera hur utfört resultat är i förhållande till projekterat och visualiseras i 3D för att förenkla samordning samt kommunikation 
i projektet. Att använda sig av ny teknik av detta slag gör dig idag till en mer attraktiv arbetsgivare. 

Att ha modeller som ligger på rätt plats i rätt koordinatsystem är en förutsättning för att nyttja ditt grävsystem maximalt. Den inflygna 
3D-modellen samt modellerna i maskinen kan du enkelt samgranska via SkyView, en webb-baserad tjänst som leveras i SkyMap Portal. 
Tack vare att drönardatan är väldigt detaljerad kan du lägga samman underlagen och snabbt upptäcka brister i det du fått till din maskin 
och få dom åtgärdade innan det blir stillestånd eller problem. På så sätt kan du använda ditt grävsystem maximalt, snabbt och enkelt. Du 
skapar dig en tydlig bild av vad som skall göras eller planeras och hur material skall hanteras. En visuell bild av befintlig mark samt aktuellt 
modellunderlag förbättrar och förenklar kommunikation mellan dig, de som levererar dina modeller och din arbetsledning.

DRÖNARKORT
Från den 1 januari 2021 krävs drönarkort för att flyga drönare. 
Transportstyrelsen utfärdar drönarkorten och erbjuder även 
utbildningsmaterial för drönarpiloter. Läs mer hos Transportstyrelsen, 
https://dronarsidan.transportstyrelsen.se 
 
ÖVRIGA UTBILDNINGAR  
Gå en av SkyMaps öppna utbildningar med deras mest erfarna 
drönarpiloter och lär dig mer om regeler, handhavande samt 
arbetsmetoder för att arbeta effektivt med drönare som verktyg, 
https://skymap.se 
 

UTBILDNING  
BLI EN SKICKLIG DRÖNARPILOT  

UPPGRADERA TILL RTK - 69 995 kr 

Med en RTK-drönare kan du öka noggrannheten och 
minska behovet av kontrollpunkter på marken (GCP).  
 
Paketet innehåller grundpaketet med följande 
uppgraderingar:
• Drönare DJI Phantom 4 RTK med handkontroll med 
inbyggd skärm.
• 4G-dongel samt SIM-kort med 1 års 
4G-abonnemang.
• 1 års positioneringsabonnemang (RTK-uppringning).

MOBA SWEDEN AB   WWW.MOBASWEDEN.COM   020-20 30 25 

GO PRO DIREKT! 
Är ni flera piloter och användare rekommenderar vi att 
ni uppgraderar mjukvarulicensen till SkyMap Multi. Då 
ingår obegränsat antal projekt och användare och ni kan 
få full nytta av den kraftfulla SkyMap Portal-plattformen 
i er verksamhet. Just nu har vi ett kickstart-erbjudande 
som innebär att ni får nyttja hela värdet av licensen (41 
995 kr) som pott för molnprocessering.  
 
Läs mer på skymap.se/licens-multi-moba. 
 


