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Tervetuloaideologia
Tarjoamme  asiakkaillemme 
luotettavia, helppokäyttöisiä 
ja kustannustehokkaita UAV 
ratkaisuja.

Ratkaisujen tulee olla hel-
posti käyttöönotettavissa ja 
skaalautuvia.

Emme tarjoa vain laiteratkai-
sua, vaan markkinoiden mo-
nipuolisimman palvelukon-
septin, joka sisältää kaiken 
rahoituksesta huoltoon.

Asiakaslähtöinen toteutus

Turvallinen ja luotettava

Helppokäyttöinen

Kustannustehokas D
rodefactory on yrityksemme Dynamix 
Oy:n uusi ammatti UAV ratkaisuihin 
keskittynyt konsepti, joka tarjoaa laajan 
laitevalikoiman lisäksi Suomen kattavim-

man palvelukattauksen alaan liittyviä palveluita.  
 
Olemme avanneet uuden DroneFactory verkko-
sivuston, joka kattaa kaikenlaiset ammatti UAV 
ratkaisut vaativalle asiakkaalle. 

Toivotamme Teidät tervetulleeksi tutustumaan 
uuteen konseptiimme ja haluamme muistuttaa, 
että uudesta markkinointinimestä huolimatta, 
yrityksemme on Suomen vanhin alan toimija, jonka 
historia ulottuu yrityksenä vuoteen 2009. T 
 
Toivottavasti voimme auttaa Teitä löytämään oi-
keat ratkaisut tarpeisiinne. 
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Kiitos kun tutustut yrityksemme tuotteisiin ja palveluihin. Haluamme auttaa Teitä 
löytämään parhaan mahdollisen UAV ratkaisun tarpeisiinne.
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Modulaarinen
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Prodrone UAV konsepti
Tarjoamme alan markkinajohtajan mallivalikoiman, maustettuna monivuotisella 
kokemuksella ja vankalla näkemyksellä - tästä syntyy Prodrone tuotteistus, joka 
keväällä 2017 saavuttaa jo neljännen sukupolvensa

Palvelukonseptimme

U
nohdetaan kliseet ja puhutaan suoraan. 
Markkinoilla on satoja erilaisia UAV 
ratkaisuja, jotka väittävät olevansa toinen 
toistaan parempia. Pelkkä laite ei kuiten-

kaan tee vielä mitään.  
 
Tarvitaan kokenut toimittaja, joka ymmärtää asi-
akkaan yksilölliset tarpeet ja pystyy rakentamaan 
asiakaslähtöisesti suunnitellun kokonaisuuden, 

jossa yhdistyy luotettavuus, helppokäyttöisyys, 
turvallisuus ja kustannustehokkuus, luomaan ai-
dosti asiakkaan tarpeita vastaava kokonaisuus.   
 
Prodrone UAV ratkaisumme perustuvat alan ylivoi-
maisen markkinajohtaja DJI:n mallistoon. Laitteis-
ton lisäksi, konsepti sisältää laajan palvelukokonai-
suuden rahoituksesta huoltopalveluihin.

Suomen pisimpään alalla toimineena UAV ratkaisutoimittajana, tarjoamme aidosti 
asiakaslähtöisesti toteutettuja luotettavia ja helppokäyttöisiä ratkaisuja

Laitteiden omistaminen nopeasti 
uusiutuvan tekniikan alalla ei aina ole 
järkevin hankintatapa...

Mitä?

DJI drone malliston pohjalta 
tuotteistettu palvelukonsepti, 
joka tarjoaa vaativalle asiak-
kaalle yksilölliset UAV ratkaisut 
asiakaslähtöisesti toteutettuna.

Miksi?

Avaimet käteen toteutuksella 
asiakas saa heti käyttöön-
otettavan, helppokäyttöisen ja 
yksilöllisten tarpeiden pohjalta 
toteutetun ratkaisun, johon si-
sältyy kattava palvelupaketti.

Asiakkaan ei tarvitse huolehtia 
laitteen käyttöönotosta, va-
raosista tai huolloista, Prodrone 
palvelukonsepti sisältää kaiken 
ml. koulutuksen, vastuu-, ja 
laitevakuutuksen myös lentova-
hinkojen osalta..

Tekniikan kehittyessä, ratkaisu 
on helppo päivittää tai vaihtaa 
uuteen FlexDrone palvelumme 
avulla.

Miten?

Selvitämme aina asiakkaan 
kanssa yksilölliset tarpeet ja 
neuvomme oikeanlaisen ratkai-
sun löytämiseksi. 

Asiakkaalle laaditaan tarjous 
ratkaisusta sisältäen Prodrone 
palvelupaketin, johon kuuluu 
tekninen tuki, laitteisto- ja lento-
koulutus, suomenkielinen doku-
mentaatio, vakuutus, huolto- ja 
varaosapalvelut sekä rahoitus 
vaihtoehdot. 

Asiakas voi valita ostotavaksi 
perinteisen laiteoston tai nyky-
aikaisen FlexDrone vuokrasopi-
muksen. 

Kenelle?

Vaativille ammattilaisille, jotka 
ymmärtävät luotettavan ja ko-
keneen toimittajan merkityksen 
ja haluavat nopeasti käyttöön-
otettavan ja helppokäyttöisen 
ratkaisun, joka on suunniteltu 
asiakkaan yksilölliset tarpeet 
huomioiden.
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FlexDrone Palvelu

P
rodrone palvelu sisältää laiteratkaisun 
avaimet käteen toimituksen lisäksi katta-
van FlexDrone palvelupaketin, joka takaa, 
että laitteisto on aina toimintakunnossa ja 

käytettävissä ja tuki nopeasti tavoitettavissa. 
 
FlexDrone palveluun sisältyy mm. Hotline puhelin- 
ja email-tuki, joka on varattu ainoastaan Prodrone 
asiakkaille. Varalaitepalvelu takaa, että mahdollisen 
vahingon sattuessa, laite voidaan korvata väliaikai-
sesti vastaavalla laitteistolla.  
 

Varalaitepalvelu on optionaalinen lisäpalvelu, joka 
voidaan sisällyttää asiakkaan kokonaisratkaisuun 
tai ostaa erikseen tarvittaessa.  
 
Prodrone asiakkaille on varattu omat varaosat, joka 
takaa että varaosat ovat saatavilla heti Suomessa 
ja huolto voidaan tarvittaessa suorittaa jopa 48h 
pikapalveluna. 
 
Kansainvälinen vakuutuskumppanimme Drone In-
surance palvelu kattaa vastuuvakuutuksen lisäksi 
laitevahingot ja toimii nopeasti silloin kun kiire on 
suurin. Vakuutuksen taustalla on Lloyds of Lon-
don, yksi maailman suurimmista alan toimijoista.

Kaikki Prodrone ratkaisut voidaan toimittaa kattavalla FlexDrone palvelupaketilla, 
joka sisältää kaiken mitä asiakas tarvitsee turvalliseen ja toimivaan operointiin

Prodrone total UAV service

Lento- ja vastuuvakuutus, joka kattaa 
jopa 5M euroon asti vahingot

“Drone ratkaisun hankkiminen asiantuntijalta kannattaa. 
Lentovalmis ratkaisu on heti valmis työtehtävään ja koulutus 
varmistaa, että laitteistoa käytetään oikein ja turvallisesti”G

Kustannustehokas toteutus, joka 
muokkaantuu tarpeiden muuttuessa

Asiakaskohtaisten tarpeiden ja 
vaatimusten mukaan suunniteltu

Erittäin helppokäyttöinen. Vain 
muutaman tunnin koulutus riittää

Varasosa- ja huoltopalvelut jopa 48 
tunnissa 

Puhelin-, email- ja Chat tukipalvelut

Laite helposti muokattavissa tai 
vaihdettavissa tarpeiden muuttuessa

Nopea toimitus. Modulaarisuuden 
ansiosta räätälöinti on nopeaa

Phantom 4 Pro Obsidian
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Vuokraamisen edut

Hankkimalla laitteen vuokraleasing sopimuksella, saat hankinnan suoraan poistoihin ja maksat kuukausit-
tain vuokran, johon voidaan sisällyttää laitteen lisäksi helposti koko Prodrone konseptin mukainen palve-
lupaketti, ml. koulutus, vakuutus, varaosa- ja huoltopalvelusopimukset sekä varalaitepalvelu.

Kysy lisää vuokraamisen eduista meiltä sähköpostilla.

Osto vai vuokraus?

L
aitteen voi hankkia monella tavalla. Perinteinen laitteen ostaminen ei välttämättä ole UAV ratkai-
suissa kaikkein järkevin tapa, koska teknologia kehittyy nopeasti ja uutta tekniikkaa tulee jatkuvasti 
markkinoille. Tänään hankittu laite saattaa olla vanhaa teknologiaa jo vuoden päästä.

 
Tätä varten olemme tuoneet ensimmäisenä Suomessa UAV markkinoille joustavan vuokraleasing mallin. 
Voit hankkia laitteen käyttöösi 1-5 vuoden vuokrasopimuksella täydellä Prodrone palvelupaketilla, joka ta-
kaa että ratkaisu on aina toimintakunnossa ja ajantasalla. Kun teknologia kehittyy, voit joustavasti päivittää 
tai vaihtaa laitteen kesken sopimuskauden uudempaan teknologiaan - pysyt aina kehityksen kärjessä!
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”esittelyssä DJI:n uusin mullistava Matrice 200, jossa mm. 

Dual akku- ja kamerajärjestelmä sekä säänkestävyys”

!

NEW - Matrice 200
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Sijoita oikeisiin asioihin

H
aluamme tarjota asiakkaillemme koko-
naisvaltaisia ratkaisuja, jossa jokainen 
yksityiskohta on otettu huomioon. Pelkkä 
laite ei vielä tee mitään, laitetta pitää 

osata hyödyntää tehokkaasti ja turvallisesti, jotta 
lopputulos olisi paras mahdollinen. 
 
Prodrone konseptimme on suunniteltu kattamaan 
kaikki UAV ratkaisuun liittyvät osa-alueet siten että 
kalliista investoinnista saadaan paras mahdolli-
nen hyöty. Tämä tarkoittaa, että tarjoamme asiak-
kaillemme laite-, lento- ja sovellusaluekohtaista 
koulutusta, tarpeen mukaan räätälöitynä jokaisen 
asiakkaan erityistarpeet huomioiden. 
 
Esimerkkinä otettakoon lämpökuvaus. Lämpöku-
vaukseen liittyy useita tärkeitä osatekijöitä, jotka 

muodostavat toimivan kokonaisuuden. Henkilöet-
sinnässä isotermisyys ja Delta-T:n hyödyntäminen 
on tärkeää, mutta jälkiraportoinnin merkitys on 
pieni.  
 
Vastaavasti lämpövuotojen kuvaamisessa itse 
ilmakuvaaminen on pieni osa lopullista palvelutuo-
tetta - raportoinniin voidaan käyttää moninkertai-
sesti aikaa, jos asiaa ei osata tehdä oikein.  
 
Hankkiessanne UAV ratkaisut kauttamme, saatte 
halutessanne sovelluskohtaista koulutusta, jossa 
keskitytään tehokkaasti lopputulokseen hyödyn-
tämällä käytettävässä olevaa kalustoa oikein ja 
turvallisesti. 
 
Yhteistyössä FLIR maahantuojan Infradex Oy:n 
kanssa tarjoamme mm. lämpökuvaukseen kattavia 
koulutusmahdollisuuksia kuten ITC Level 1 kou-
lutuksen ASNT vaativuusluokituksella ja erilaisia 
asiakas- ja sovelluskohtaisia koulutuksia. 
 
Kartoituspuolella olemme tehneet kymmeniä 
projekteja ja tarjoamme drone pohjaisia kartoitus-
koulutuksia Pix4D ja DroneDeploy ohjelmistojen 
virallisena edustajana Suomessa. 
 
Suosittelemme myös kaikille drone lentokoulus-
ten perusteiden oppimista erillisellä edullisella DJI 
Phantom 4 tai Mavic Pro multikopterilla.

UAV laitehankintaan ei riitä pelkästään laitteen ostaminen. Ratkaisun 
tehokkaaseen hyödyntämiseen tarvitaan laite- ja sovellusosaamista ja 
lentämisestäkin saa enemmän irti kun perusteet ovat hallinnassa.
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“Prodrone palvelukonseptiin voidaan sisällyttää lentoharjoit-

telua varten edullinen DJI Phantom 4 tai Mavic Pro drone, joka 

vastaa perustoiminnoiltaan täysin ammattiratkaisuja”

!
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Tutkimus & Tarkastus 
 
Drone voidaan varustaa esimerkiksi siltatutkimusta 
varten ylöspäin asennetulla kameralla, joka mah-
dollistaa vaikeiden ja vaarallisten kohteiden kuvaa-
misen turvallisesti alhaalta ylöspäin hyödyntäen 
kehittynyttä monisuuntaista esteentunnistusta.

Viranomaiset
Erilaiset pelastus-, luonnonkatastrofi-, etsintä, 
tarkkailu-, tutkimus-, rajanvalvonta ja  muut viran-
omaistehtävät vaativat nopeaa reagointia ja eri 
olosuhteissa luotettavasti toimivia ratkaisuja.

Lämpökuvaus
Lämpökuvaus on drone sovelluksissa jo tätä 
päivää ja soveltamismahdollisuuksia on lukuisia 
energiayhtiöiden sähkö-, lämpö- ja vesiverkostojen 
tarkastamisesta, kiinteistöjen lämpövuototutkimuk-
seen ja monenlaisiin viranomaistarpeisiin.

Kartoitus & 3D
UAV laitteita käytetään tänä päivänä aktiivisesti 
erilaisissa kartoitus- ja mallennustehtävissä. Mit-
tatarkkuus, kustannustehokkuus ja helppokäyttöi-
syys tekevät drone laitteista tehokkaita työkaluja 
monenlaisiin kartoitus ja 3D tehtäviin.

Sovellusalueita
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UAV laitteiden käyttömahdollisuuksille vain 

mielikuvitus asettaa rajat. Tutustu eri mahdolli-

suuksiin kotisivuillamme tarkemmin!

 
www.dronefactory.fi
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MATRICE 600 PRO  
Malliston suurimman hyötykuorman kantava 
malli. Soveltuu erityisesti elokuvatuotantoon jossa 
käytetään isoja järjestelmäkameroita tai RED/ARRI 
tyyppisiä elokuvatuotantokameroita.

• Lentoaika jopa 38 minuuttia 

• Kuusimoottorinen HEXA dronetyyppi

• Voidaan varustaa DJI:n kehittyneellä itsestään 
tasapainottavalla Ronin-MX gimbaalilla

• Tukee kaikki DJI:n kameroita joissa integroitu 
gimbaali sekä MX gimbaalin kautta lähes kaikkia 
järjestelmäkameroita

• HD linkin kantomatka jopa 3.5 km (CE)

• Mahdollisuus varustaa paikannustarkkuutta pa-
rantavalla D-RTK GNSS paikannusjärjestelmällä

• Kahdennetut kriittiset lentojärjestelmät

MATRICE 100
Myydyin Prodrone malli ammattikäyttöön. Raken-
tuu modulaarisesti asiakastarpeen perusteella ja 
voidaan varustaa useilla erilaisilla kameroilla ml. 
lämpö- ja superzoom kamerat.

• Lentoaika jopa 35 minuuttia

• Dual akkujärjestelmä optio

• Monisuuntainen esteentunnistus optiona (tuettu-
na vain 1 akun järjestelmässä)

• Kiinteät laskutelineet / 720 asteen kameraliike

• Zenmuse XT lämpökameratuki

• Zenmuse X5R kameratuki 

• Zenmuze X3, Z3, Z30 superzoom tuki

DroneFactory

MATRICE 200  
Säänkestävässä uudessa Matrice 200 mallisarjas-
sa on kolme eri mallia. M200, M210 ja M210-RTK.  
 
Voidaan varustaa yhdellä kameralla, kahdella 
rinnakkaisella kameralla tai yhdellä yläpuolisella 
kameralla. Kahdennetut kriittiset järjestelmät - mo-
dulaarisesti varustettavissa.

• Lentoaika jopa 38 minuuttia

• Lämmitettävä Dual akkujärjestelmä

• FPV kamera + varustettavissa yhdellä tai kahdella 
pääkameralla (M200 / M210 & M210-RTK)

• Monisuuntainen esteentunnistus

• Sateen ja pakkasen kestävä aina -15 asti (IP43 
suojattu)

• Taittuva runkorakenne helpottaa kuljetusta

• Useita kamerakonfiguraatioita erilaisiin sovellus-
tarpeisiin (esim. thermal + RGB / Thermal + Z30 
Zoom jne. )

• Kahdennetut krittiset lentojärjestelmät

• Helppokäyttöinen DJI Go aplikaatio tabletille tai 
älypuhelimelle / ratkaisun kokonaishallinta yh-
den aplikaation kautta

INSPIRE 2
Inspire 2 on puhtaasti elokuvatason tuotantoon 
tehty ilmakuvauskopteri, jossa on FPV nokkakame-
ra ja pääkamerana joko 20Mp kennolla varustettu 
X4S tai RAW videokuvausta tukeva X5S.  
 
Dual akkujärjestelmällä jopa 38 min lentoaika ja 
esteentunnistusautomatiikka huolehtii ettei kopteri 
osu tiukoissakaan paikoissa esteisiin.

• Lentoaika 25 - 27 minuuttia

• Dual akkujärjestelmä

• FPV kamera ja pääkamera

• Monisuuntainen esteentunnistus

• Ylösnousevat laskutelineet

• Prores ja DNG RAW tuki X5S kameralla

• SSD tallennuslevy RAW kuvaukseen

• Yläpuolisen esteentunnistuksen ansiosta so-
veltuu hyvin myös tarkastustoimintaan, jossa ei 
tarvita SuperZoom tai lämpökameraa

• X4S tai X5S elokuvakameratuki

• Ei tue lämpökamera- tai superzoon tukea

Dronefactory Prodrone laitemallisto

PHANTOM 4 PRO
Maailman eniten myyty multikopterimalli on juuri 
uusiutunut. Tummanpuhuva Phantom 4 Pro malli 
tarjoaa monipuoliset ominaisuudet video-, valoku-
va- ja kartoitussovelluksiin.
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Kuoppatie 10 A
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Tel. +358 40 5585 853
Hotline: info@dronefactory.fi
Website: www.dronefactory.fi


