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CybAero utvecklar och tillverkar system som på ett
effektivt och högkvalitativt sätt gör det möjligt för kunderna

att utföra uppdrag från luften så kallade RPAS (Remotely Piloted Aircraft System)
utan att riskera sak och person

CybAero



Bolaget bildades 2003

Listade på NASDAQ OMX First North sedan 2007

Kärnverksamheten ligger i egenutvecklade farkoster och systemintegration

CybAero



Ett snabbväxande bolag med drygt 50 medarbetare

Huvudkontoret är beläget i Mjärdevi Science Park, Linköping

CybAero



Vår vision
CybAeros vision är att vara globalt 

marknadsledande vad gäller 

utveckling, tillverkning och försäljning 

av VTOL RPAS* inom sitt segment.

* VTOL, Vertical Take Off and Landing

* RPAS, Remotely Piloted Aircraft System



Vår affärsidé
CybAero erbjuder effektiva och 

högkvalitativa luftburna sensorsystem 

baserade på obemannade plattformar.



Kan samverka med andra bemannade och obemannade system.

Mindre beroende av väder och siktsträcka än bemannade 

flygfarkoster.

Kan utföra monotona uppdrag timme efter timme.

Kan upprepa samma flyguppdrag EXAKT likadant flera gånger.

Lättare och mer bränslesnåla, vilket ger väsentligt mindre 

miljöpåverkan.

Inget behov av speciella start- och landningsanordningar, 

behöver endast en mycket begränsad start- och landningsyta.

Kan operera nära fasta strukturer, exempelvis byggnader, träd, 

master och dylikt.

Fördelar med VTOL RPAS



Genombrottet



PRESSMEDDELANDE 17 JANUARI 2014

Order från Kina

”CybAero får stororder
värd 5,5 miljoner Euro 

till kinesiska tullen”



PRESSMEDDELANDE 2 JULI 2014

Ramavtal med AVIC

”AVIC och CybAero
tecknar ramavtal på minst

70 system över 8 år.
Värde 700-800 MSEK.”



Systemet



APID One
Systemkomponenter

DatalänkarNyttolast MarkstationHelikopter 
plattform



APID One
Exempel på tillbehör

IR-kamera Radiojammer Laserpekare SAR/LIDAREO-kamera Strålkastare



APID One
Exempel på transport lösningar



APID One
Tillval på funktion

Automatiskt start och landningssystem



Mediabevakning Kina







APID One



Bränsle: Bensin eller diesel

Max startvikt: ca 200 kg

Längd: 3,2 m

Typisk hastighet: ca 100 km/h

Typisk flygtid med nyttolast: ca 4 timmar

Autonom, automatisk eller manuell styrning

APID One
Produktbeskrivning



Service
Produkten är utformad för att vara lätt att serva
med hjälp av standardverktyg som finns på fältet.

Flexibilitet
Genom sin ramkonstruktion ger APID One
unika möjligheter att utrustas med olika nyttolaster.

Valuta för pengarna
CybAero använder generellt standardkomponenter 
(COTS). Vi anpassar oss efter modern industriell design 
som är anpassat för flygning.

APID One
Unika säljargument



Exempel på användningsområden

Kraftledning-/pipelineinspektion

Skogsinventering

Miljöforskning

Kartering/Prospektering

Trafikövervakning

Inventering/skydd av vilt

Volymmätning av t ex deponier och lager

APID One RANGER



Exempel på användningsområden

Brandövervakning

Eftersök av försvunna personer

Miljökatastrofer

Naturkatastrofer

Trafikolyckor

Kartläggning av riskområden

Stödja samordning av olika räddningsaktörer

t ex polis, ambulans och hemvärn

APID One RESCUE





Exempel på användningsområden

Ubåtsjakt

Telekrigföring

Underrättelsetjänst

Skydd av specifika objekt eller känsliga transporter

Specialförbandsoperationer

Perimeterskydd

APID One DEFENCE



Visby tester



Visby tester



Visby tester





Frågor?



Tack!
För mer information, kontakta:

www.cybaero.se

Emmelie Axelsson, 
Marknads koordinator

Telefon 013-465 29 00
emmelie.axelsson@cybaero.se


