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  BLADE585 دیسک دوار ربات

 دریایی یها یسرگرمکاربرد: 

   09377760462  مخترع: فرشاد میرشکاری

 

 سمیمکان از است. رینظ یبکامال در جهان  است، دهیگرد یطراح سکید صورت بهکه  ییایدر ربات نیا

 نی. اکند یمسطح آب استفاده  یرو باال  سرعتحفظ تعادل و حرکت با  یبرا Hydro-gyroscopic ژهیو

را جذب نموده و ثبات حرکت آن را حفظ  رباتبه  واردشده یخارج رباتقادر است ض نیهمچن سمیمکان

حرکت خود ت با سرعت باال تعادل عالی در دریای مواج و طوفانی به قادر اس BLADE585 رباتلذا  .دینما

 سوخت مصرفی این دستگاه کامال سبز و بدون آلودگی است. همچنین .ادامه دهد

 300به وزن  مجموعاًنفر سرنشین، 4و توان حمل  لوگرم،یک 200با وزن خالص  ربات نیا یمتر 4 نمونه

 برخوردار است. کیلومتر بر ساعت(  56)معادل نات 30معادل  ی، و از سرعترا دارد لوگرمیک

  رباتBLADE585 استتندرو  یها قیقاو  بهترین جایگزین برای جت اسکی. 
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 BLADE585 ربات یها تیقابل

دریایی  ربات نیتر شرفتهیپو  نیتر عیسربدون مشابه است و همچنین  کامالًدر نوع خود  دیسکی رباتاین 

و ، با صرف کمترین انرژی Hydro-gyroscopic ژهیو سمیمکانقادر است با استفاده از . رود یمبشمار جهان 

 رباتمحدودیتی در حرکت این  گونه چیه. عبور نماید امواج بزرگو از  حرکت کند دریادر با سرعت باال 

 ریپذ انعطافگیربکس  نوعی همچنین برای بهترین انتقال توان و کمترین اتالف انرژی از .وجود ندارد

و ارتعاشات اضافی حرکت آن را  شود یم رباتاین است. که سبب افزایش سریع شتاب و سرعت  شده استفاده

به  با توجه. شود یم آن هنگام برخورد با موانع مانع از آسیب دیدن سیستم داخلی ضمناً. و کند یمحذف 

شرایط به حرکت  نیتر سختهرگز واژگون نخواهد شد و قادر است در  رباتژیروسکوپیک این  سمیمکان

 . خود ادامه دهد

و با سرعت باال روی سطح  یخوب بهکه دارد قادر است  یا ژهیو یها سمیمکانبا استفاده از  دیسکی رباتاین 

و با حفظ  یخوب بهبزرگ،  یها موجدریایی و  یها طوفانآب حرکت کند؛ و حتی در شرایط نامساعد جوی، 

کت )و حتی برخالف جهت امواج دریا حر آب حرکت کرده و به مسیر خود ادامه دهد سطح تعادل روی

 کند(.
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 OMEGA585هوشمند  پهپادبرآورد هزینه تولید و فروش 

 بازار هدف
هزینه ساخت و تست 

 نمونه اولیه

 هزینه تولید یک دستگاه

 )تولید انبوه(

 قیمت فروش یک دستگاهحداقل 

 )تولید انبوه(

صنایع تولید جت 

ی ها یسرگرماسکی/ 

 دریایی

480,000,000 

 تومان

100,000,000 

 تومان

250,000,000 

 تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


