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Drone Expo

Η 1η έκθεση για Drones
δείχνει το δρόμο της
ανάπτυξης του κλάδου
Η έκθεση DRONE EXPO που έκανε το
ντεμπούτο της για πρώτη φορά στην
Ελλάδα με τη συμμετοχή Ελληνικών
και ξένων εταιριών, παρουσίασε τις
τεχνολογίες και εφαρμογές των UAV και
DRONES και ανέδειξε την δυναμική και τις
προοπτικές του συγκεκριμένου κλάδου.

Τα drones από ό,τι φάνηκε από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης τους, ήρθαν
για να μείνουν και πλέον μπορούμε να
πούμε ότι περνάμε σε μια εποχή όπου
η χρήση τους αξιοποιείται σε μεγάλο
βαθμό σε αρκετές επαγγελματικές εφαρμογές όπως: Ασφάλεια, Επιτήρηση,
Άμυνα, Διάσωση, Κατασκευές, Γεωργία, Ενέργεια, Περιβάλλον, Τοπογραφία,
Αεροφωτογραφία, Τηλεόραση, Κινηματογράφος κ.ά. Σε αυτές και άλλες
επαγγελματικές εφαρμογές, εστίασαν
κυρίως οι εκθέτες της πρώτης Drone
Expo που συνδιοργανώθηκε μαζί με τις
εκθέσεις SECUREXPO & INDELEX στο
Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκίας στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 27,
28, 29 Μαΐου. Η Drone Expo για πρώτη
φορά στην Ελλάδα εκπροσώπησε τις
εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε
αυτό το τομέα και πλαισιώθηκε από 2
επιπλέον events και συγκεκριμένα από
το Drone Air Show με Live επιδείξεις
πτήσεων Drone στον εξωτερικό χώρο
του εκθεσιακού -από εταιρείες που
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συμμετείχαν στην έκθεση- αλλά και το
UAV Conference, μια συνεδριακή εκδήλωση με εξειδικευμένους ομιλητές
για τεχνολογίες & εφαρμογές UAV και
συντονιστή το δημοσιογράφο κ. Γιάννη
Ριζόπουλο, Παρακάτω, ακολουθεί ένα
φωτορεπορτάζ με τα highlights εταιριών που συμμετείχαν στην Drone Expo.

Altus Lsa
Ένα από τα μεγαλύτερα περίπτερα
στην Drone Expo και αρκετά συστήματα UAV παρουσίασε η Atlas Lsa,
μια εταιρία που μέσα από στρατηγικές συνεργασίας σε όλο τον κόσμο
προσφέρει συστήματα και υπηρεσίες αυτής της κατηγορίας για πληθώρα ειδικών εφαρμογών.

Drones Aviation
Δυναμική ήταν η παρουσία της
Drones Aviation που προσφέρει υπηρεσίες βασισμένες στην αξιοποίηση των UAV, UAS και Drones, ενώ
παράλληλα έχει δημιουργήσει και
Σχολή Επαγγελματιών Χειριστών
στην Ελλάδα.

Viewwair
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Ucandrone

Τις εναέριες εφαρμογές των drones
που διαθέτει για γεωργία, περιβάλλον,
τοπογραφία, ασφάλεια, έρευνα και διάσωση παρουσίασε η Viewwair.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία
να ενημερωθούν από την εταιρεία
“ΚΟΥΤΙΝΑΣ ΑΕ”- Insurance Brokers,
Ανταποκριτές Lloyd’s, για τις αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις Ασφάλισης Drones που σίγουρα θα πρέπει
να απασχολήσουν όλους τους επαγγελματίες αλλά και ερασιτέχνες του
κλάδου.

Πολύ αξιόλογη η συμμετοχή της
Ucandrone που εξειδικεύεται στον
τομέα των UAVs και του τηλεχειριζόμενου αερομοντελισμού, σχεδιάζοντας και κατασκευάζοντας αντίστοιχα μοντέλα.

Tree Company

Geosense & JGC

Τα στελέχη της Tree Company ενημέρωσαν για τις λύσεις τοπογραφικού
εξοπλισμού του οίκου Topcon που
διαθέτουν στην Ελληνική αγορά.

Τα στελέχη των εταιρειών GEOSENSE
και JGC ενημέρωσαν τους επισκέπτες, στο κοινό τους περίπτερο, για
τα συστήματα Drones που διαθέτουν και τα οποία αξιοποιούνται σε
πολλές εφαρμογές.

Πολυτεχνείο Κρήτης

Xlab
Μια ξεχωριστή συμμετοχή στην
Drone Expo ήταν σίγουρα αυτή της
εταιρείας xlab που είχε την ευκαιρία
να ενημερώσει τους επισκέπτες για
τις υπηρεσίες που προσφέρει, όπως
τη σχεδίαση και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών Drones, καλύπτοντας ταυτόχρονα ανάγκες μετατροπής, προσαρμογής και επισκευής
των συστημάτων.

Την κατασκευή του πρώτου κινητού
τηλεφώνου-drone στον κόσμο που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές που αφορούν θέματα υγείας,
όπως στη μεταφορά φαρμάκων,
στην καθοδήγηση εγκλωβισμένων
από φυσικές καταστροφές και την
παροχή πληροφοριών στις Αρχές
σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών,
παρουσίασε ο επίκουρος καθηγητής
του Πολυτεχνείου Κρήτης, κ. Παναγιώτης Παρτσινέβελος μαζί με την
ομάδα του.

Greek Rotors - MyHelis
Η GREEKROTORS - My Helis παρουσίασε αρκετά νέα μοντέλα Drones
από εταιρείες όπως η DJI.

Hellas UAV
To παρών έδωσε και η Πανελλήνια
Ένωση Χειριστών Μη Επανδρωμένων Ιπτάμενων Οχημάτων.
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