
Air Data Europe (ADE) biedt klantoplossingen gebaseerd op data vanuit de lucht door inzet van 

geavanceerde drone systemen. Hiermee bieden wij een zeer betaalbaar en duurzaam alternatief 

voor de inzet van helikopters en kleine vliegtuigen. ADE is op dit gebied uniek in Nederland en 

behoort in Europa tot de meest ervaren RPAS (Remotely Piloted Aircraft Systems) bedrijven.

veilig, betaalbaar en duurzaam

Event / crowd monitoring

Onze drone systemen 

hebben laten zien dat 

zij zeer geschikt zijn voor 

het monitoren van grote 

evenementen zoals 

voetbalwedstrijden, 

festivals, marathons, 

wielerwedstrijden en 

grote kermissen.

Industriele installaties / terreinen

Wij verzorgen inspecties 

van gas- en olieleidingen 

(ook ondergronds) en van   

hoogspanningsnetwerken 

en industriële complexen.

Kaarten genereren / updaten

Wij brengen grote  

oppervlakten zeer 

nauwkeurig in kaart: van 

bedrijventerreinen tot  

woongebieden, havens  en 

wegennet (en 

combinaties daarvan).

Optimaliseren bodemgesteldheid

Door gebruik van onze  

geavanceerde sensoren

kunnen suboptimale 

eigenschappen van grote 

agrarische percelen en 

gewassen nauwkeurig in 

kaart gebracht worden.



www.airdataeurope.nl         info@airdataeurope.nl         tel. +31 (0)6 1307 4132

Onze Orbiters Onze Mobile Command Centers

Wij vliegen met de modernste RPAS drone systemen

die op de internationale markt verkrijgbaar zijn. Deze 

bestaan uit autonoom vliegende Orbiters, grondstations 

(mobile command centers) en geavanceerde 

beeldbewerkings-software.

• Bereik toestellen: tot 100 km van grondstation        

• Grondstation: besturing tot 22 toestellen tegelijk

• Vlieghoogte: 50 tot 500 meter   

• Accu capaciteit: min. 4 u. vliegen 

• Snelheid: gemiddeld 70 km/u 

• hoge resolutie beelden

• nachtopnamen

• ondergrondse metingen

• daglicht en infrarood camera

• spectraalmetingen

Speciale toepassingen

Onze drones beschikken over geavanceerde dubbele 

camerakoppen. Tijdens de vlucht kan omgeschakeld 

worden van camerakop en beelden worden live naar 

de grond gezonden.  Hiermee ontstaat een breed 

spectrum aan toepassingen:

Underground detection Dyke asset inspection Pipeline inspection 3D mapping

Waarom Air Data Europe? Samenwerkingen

ADE is ruim 100 x duurzamer (en bespaart ruim 

6.300 kg CO2 uitstoot per vlucht)! 

Inzet van ADE leidt tot 60-80% kostenbesparing 

t.o.v. inzet van helikopters of kleine vliegtuigen.

De geavanceerde drone systemen van ADE voldoen 

aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Onze geruisloze toestellen vliegen zeer stil en 

geven geen geluidsoverlast.

ADE mag in het luchtruim voor bemande 

luchtvaart vliegen en voldoet hiertoe aan zeer 

strenge juridische eisen.

Wij zijn gericht op het ontzorgen van onze  opdracht-

gevers door totaaloplossingen. Hiertoe werken wij o.a. 

samen met gespecialiseerde bedrijven op het gebied van 

beeldbewerking.

www.aeret.nl www.aeronautics-sys.com

www.igl.nl www.miramap.com
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