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Brukernavn
Presentasjonsnotater
Hei, vi er SEVENDOF, og skal presentere dronen StormPetrel.



PROBLEM

DIFFICULT 
LOGISTICS

POOR BATTERY
CAPACITY

POOR ROBUSTNESS 
IN BAD WEATHER
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Dagens droneoperatører har problemer med logistikken rundt det å frakte utstyret ut i felt da de i dag bærer droner opp mot 20kg under armen fra lokasjon til lokasjon. De opplever også et begrenset operasjonsvindu pga. vær og vind, og de opplever stadig avbrutte oppdrag som følge av batterikapasiteten på dagens løsninger.



STORMPETREL

VERTICAL TAKEOFF
AND LANDING (VTOL)

WATERPROOF AND 
WIND ROBUST UP 

TO 18 m/s

HYBRID MOTOR → FLIGHT 
DISTANCE 500km

CARRY 5KG 
PAYLOAD
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Vi løser dette ved å kombinere en flyvinge og et multicopter. Dette gjør det mulig å ta av og lande vertikalt, samtidig som man kan manuvrere dronen i vær og vind opp til 18m/s. Kombinasjonen med en flyvinge og en bensindrevet hybridmotor som genererer strøm ut til systemet muliggjør en rekkevidde på hele 500km. I tillegg til dette kan dronen frakte med seg 5kg payload.



MARKET STRATEGY

SHORT TERM

LONG TERM
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De drone operatørene som har behov for vår drone er operatører som faller innenfor søk og redning, energi-, olje&gass, gårdsbruk-, kartlegging og leveranse industrien. Vår strategi er å teste ut dronen i ulike brukerscenarioer innenfor søk og redning og energibransjen, og der etter utvide til andre markeder. Grunnen til det er at energibransjen har allerede begynt å bruke droner i dag, og opplever problemer med dagens droner på nært hold. De påpeker et behov for lenger rekkevidde og bedre værbestandighet. 



WHERE ARE THESE MARKETS
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Marked segmentene vi sikter oss inn mot er lokalisert over hele verden, men er størst i USA, Russland og China. Vår strategi er å teste og verifisere teknologien i Norge før vi setter opp salg og distribusjon i det amerikanske markedet. For å presisere størrelsesorden så er det i overkant av 1000 droneoperatører i Norge, mens i USA har de over 325000 droneoperatører, og dette underbygger strategien om rask etablering i USA.
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SÅ HVA SKULLE TIL?Startet med Jostein. X-drone. Skoleprosjekt og masteroppgaver. Vår daglige leder Johannes har blant mye annet bygget sin egen jet-bil, så dersom noen har behov for en slik, så er det bare å ringe!Jeg har jobbet to somre med mikrokontrollere for VTOL droner hos Kongsberg Defence and Aerospace.Jostein Furseth er vår tekniske sjef, og han har tidligere vært teknisk sjef i DNV GL Fuel Fighter.Kjetil Kjeka har bygget en generator for Revolve NTNU, som er en avansert racerbil.Erlend Coates har jobbet for Rolls Royce, og har ansvaret for å lage regulatoren for StormPetrel.I tillegg har vi Karoline og Jørgen som er forretningsutviklere - de har vært med på å starte bedrift før, og har ført oss hit vi er i dag.Første kommersielle, TAKEOFF MIDT-NORGE
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OG HVA SKAL TIL?mye utvikling og testing. Lang tid. Investeringer. Investere i tyngre teknologi og prosjekter.





Q&A
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