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 روبوت أرضي بحجم صغير وخفيف الوزن وقابل للرمي ، الغرض منه جمع ونقل المعلومات

الصوت/الفيديو  في الوقت الحقيقي مع سهولة ا�ستخدام القصوى

 عبارة عن جهاز أرضي متين وسهل ا�ستخدام وقابل للرمي مصمم

 لتقديم الدعم للعمليات الداخلية في ا�ٔماكن الخطيرة التي يصعب

أوروبا في  الصغير وصنعه  الروبوت  هذا  تصميم  تم  إليها.   الوصول 

 باستخدام أفضل المواد في فئتها،  حيث سيحافظ  هذا الروبوت على

ا�ستخدام المكثف ويوفر وعًيا موثوًقا بالظروف الصوتية / المرئية

 للمشغل كاميراتالمتوافقة مع توفر المركبة

 أمامية وخلفية عريضة  با�ضافة الى اضاءة منخفضة ، وثمانية

 تحت الحمراء  ونظام توصيل الحمولة ، حيثمصابيح

 لتنفيذ مهمة تكتيكية معقدة من مسافة وقوف ا�منة ، في أي ظروف

إضاءة

 (الروبوت)  نظام استط�ع المركبات المسيرة
COMPATIBLE

مقاوم للكرس والتحطم
الكربون ألياف  من  مصنوع  الرئيسي   الهيكل 
 المستخدمة بالطيران وإطار مكون من البولي كربون

المقوة

باستخدام يسمح  بالجهاز  مدمج  حركة   مستشعر 
وضعية القيادة الذكية واختيار الكاميرا ا�ٔمامية تلقائًيا

مزدوج الكميرات

 تم تصميم المركبة الجوالة المسيرة الصغيرة الخفيفة
ونقل �ستكشاف  الحاجة  عند  إلقاؤها   ليتم 

المعلومات

با�ٔمكان رميه بيد واحدة

 يستخدم بطاريات متوافقة مع معايير السوق ، يتم
تبديلها في غضون 30 ثانية

بطاريات قابلة للتبديل



AES-256

C & C: 868/915
A / V: 5.8

x Li-Ion 3000mAh

يحتوي النظام عىل محدد اتجاه(وج�وسكوب) ومقياس تسارع سدايس املحاور يوفران للمشغل أوضاع قيادة مساعده متعددة

مقاومة جيدة للصدمات بسبب وزنه الخفيف وتصميمه القوي. حيث يمكن إسقاطها في قبو ، أو رميها على سطح أو انزالقها على الساللم حيث تتحمل السقوط 

تصميم متماثل وعجالت كبيرة الحجم ، مما يسمح للروبوت األرضي بالتغلب على العوائق الصغيرة ، واالنعطاف في مكانه بدرجة عالية من 

حتى ارتفاع 6 أمتار | 6.91 قدم

الدقة WCC / WC وال يتم انقالبه أبدًا.

إدراك عاٍل باملحيط بفضل الكام�ات املزدوجة الليلية/ النهارية بزاوية رؤية تبلغ 150 درجة
مÉ Êنع التأخر أو تجمد الشاشة ، FPGA التناظرية ، مشوشة عرب A / V إشارة

 مصابيح LED لألشعة تحت الحمراء قابلة للتعتيم وقابلة للتحديد في امام وخلف واعلى الهيكل لتوفير وضوحًا 

Mkll GCS ، يتم التحكم فيها بواسطة وحدة تحكم أرضية تتحكم بالعديد من المركبات

ممتازًا للفيديو ، وإضاءة NVGs لوضوح الفيديو اليلي بدون غباش الصورة.

باالختيار من بÒ 4 مركبات مس�ة

Óت داخل املباÊتعزيز سالمة منفذي امله

 ساعة تكتيكية بشاشة عرض لبث املقاطع لكافة افراد الفريق باستخدام تقنية إنتل
sUAV A / V

Öحقيبة ظهر مصنعة خصيصا للنظام و جراب تكتي

متوسط   السرعة

حالة القيادة

ميل في الساعة3،8م / ث 1.7

م150

1150

2050

غرام

درجة فهرنهايت إلى4122-

درجة مئوية إلى

ميجاهرتز

جيجاهرتز

رطل2،53

ياردة164

دقيقة120

دقيقة300 حالة الثبات ونقل البيانات

المدى

وزن الحمولة القصوى

تستخدم في درجة حرارة

التشفير

الترددات

مصدر الطاقة

المعدات ا�ٔساسية

 RI / OE  كامیرا  عدد اثنین من نوع ، UMI 6 محاور
، میكروفون عالي الدقة ، 8 مصابیح DEL تحت الحمراء 
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اإلضافات

منفد/مدخل متكامل بالجهاز لغايات الحموالت اإلضافية وأجهزة االستشعار واملشغالت 


