
رمايــة وزر تســليح وزر رمايــة لتفعيــل أي دائــرة مــن دوائــر الرمايــة 
األربعــة ذات جهــد 24 فولــط لمــن ســامة تشــغيل المدافــع وقواريــر 
الميــاه المعدنيــة والعبــوات. وتســمح وصــات الفيديــو بعــرض صــور 
الكاميــرات علــى شاشــة خارجيــة، كمــا تســمح وصــات الصــوت 
بإخــراج الصــوت علــى ســماعات خارجيــة أو مشــغل )MP3(. وهنــاك 
خصائــص إضافيــة تتضمــن عــرص صــورة فــوق صــورة )فــي نظــام 
الفيديــو COFDM فقــط(، ومســجل فيديــو رقمــي لتســجيل مقاطــع 
 .)MP3( والصــوت بصيغة )JPEG( وصــور بصيغــة )MPEG( بصيغــة

وقت المهمة 
التغييــر وقابلــة إلعــادة  تيــار مباشــر ســريعة  24 فولــت  بطاريــات 
الشــحن تمــدد فتــرة المهمــة إلــى 5-3 ســاعات )علــى حســب المهمة(. 
وتبيــن شاشــة المعطيــات فــي وحــدة القيــادة والتحكــم ، حالــة بطاريــة 
الروبــوت ووحــدة القيــادة والتحكــم . ويســتغرق تبديــل البطاريــة ثــوان 
قليلــة، أو يمكــن شــحنها مباشــرة بــدون فكهــا مــن شاســيه الروبــوت. 

مستخدم في جميع أنحاء العالم
الجهــات األمنيــة فــي جميــع أنحــاء الواليــات المتحــدة األمريكيــة وكنــدا 
وأوروبــا و امريــكا الاتينيــة و الشــرق األوســط وآســيا تســتخدم حاليــًا 

.)CALIBER® MK3( الروبــوت

متعدد االستخدامات
صمــم روبــوت التخلــص مــن المتفجــرات )كاليبــر – إم كيــه 3( لتلبيــة الحاجــة 
ــز  لنظــام متوســط الحجــم يوفــر القــدرة علــى الســحب والقطــر التــي يتمي
ــا الســرعة ورشــاقة الحركــة  ــر حجمــًا ولكــن بنفــس مزاي ــوت األكب بهــا الروب

والمهــارة وخفــة الــوزن التــي تتميــز بهــا األنظمــة األصغــر حجمــًا. 

مجدي التكلفة / منفصل الوحدات 
مجهــز بمخلــب خدمــة شــاقة وبــرج مدفــع ثنائــي ويتميــز بخصائــص بالغــة 
األهميــة لتنفيــذ المهمــة بتكلفــة منخفضــة. وقــد تــم تصميمــه علــى ضوء 
توصيــات فنيــي المتفجــرات بحيــث يكــون منفصــل الوحــدات بالكامــل ممــا 
يســمح بســهولة تطويــره وإصاحــه فــي الميــدان واســتبدال قطعــه وتقليل 

تكاليــف صيانتــه الســنوية. 

متعدد األسلحة 
يتميــز البــرج الفريــد ثنائــي المدفــع بالــدوران 315 درجــة واإلمالــة 250 
درجــة، ويعطــي قــدرة تصويــب ال مثيــل لهــا مــن المدفعيــن عديمــي 
وحــدة  علــى شاشــة  المدمجــة  التصويــب  شــعيرة  وتســتخدم  االرتــداد. 
القيــادة والتحكــم  مــع أربــع وحــدات ليــزر أخضــر و2 كاميــرا ملونــة للتصويــب 
باألســلحة علــى الهــدف. وتســتخدم دوائــر الرمايــة المســتقلة فــي تفعيــل 

المدافــع والقواريــر أو أنظمــة األشــعة الســينية. 

قابل للمناورة 
بســرعة  الحركــة  الروبــوت  يســتطيع 
كلم/ســاعة(   8( ميل/ســاعة   5 الــي  تصــل 
درجــات  لتســلق  منخفــض  نهائــي  عــزم  وتوفيــر 
الروبــوت  يتميــز  أخــرى.  أجســام  وســحب  م  الســلُّ
بجميــع  السداســي  بالدفــع  و  ســرعات  بثاثــة 
العجــات وجنازيــر مطاطيــة للمنــاورة علــى جميــع 
أنــواع األراضــي الوعــرة وتشــمل الجليــد والرمــال.

)CCU(  وحدة القيادة والتحكم
توفــر وحــدة القيــادة والتحكــم  )CCU( المقاومــة 
للعوامــل الجويــة، القــدرة علــى التشــغيل الدقيــق 
المتزامــن باســتخدام عصــا متغيــرة الســرعة للتحكــم 
فــي الدفــع، وعصــا للتحكــم فــي الكاميــرا المتحركــة 
ــي  ــة(. يوجــد مخطــط ثاث ــزوم واإلمال ــك وال )التحري
القيــادة  وحــدة  ســطح  علــى  للروبــوت  األبعــاد 
والتحكــم  يتضمــن أزرار لإلضــاءة الخلفيــة وإدخــال 
معطيــات المســتخدم لضمــان ســهولة االســتخدام 
أثنــاء العمليــات. االنعــكاس المنخفــض للشاشــة 
 38( 15 بوصــة  الملونــة قيــاس   )LCD( الرقميــة 
ســم( ُتمّكــن الشاشــة مــن عــرض صــور صافيــة 
فــي ظــروف اإلضــاءة البراقــة والضعيفــة كذلــك 
الملونــة.  الســتة  الكاميــرات  مــن  كاميــرا  أي  مــن 
وللحــد مــن اإلجــراءات غيــر المأمونــة تتطلــب وحــدة 
القيــادة والتحكــم  مــن المشــغل القيــام بتسلســل 
رمايــة مكــون مــن ثــاث خطــوات تشــمل مفتــاح 

MK3 CALIBER® 

روبوت التخلص من المتفجرات 
برج األسلحة الثنائي 

المفصلي 

طقم توصيل 
المخلب

قدرة رفع حتى 65 
رطل )29 كجم(

منصب 
األشعة 
السينية

طي األذرع للخلف 
لسهولة التخزين.

مسافة توغل أكبر 
للمدفع.

وحدة متنقلة للقيادة 
)CCU(  والتحكم

يتسلق 
السلم

MK3 CALIBER® روبوت التخلص من الم

سحب وقطر 
األجسام
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الخصائص والقدرات القياسية 
الوصف الخاصية

• دفع سداسي )6×6( بجميع العجات مزود بثاثة سرعات. 
• 6 كفرات هوائية مع قارنة سريعة الفك.

• جنازير مطاطية على كفرات هوائية. 
م • تتضمن قضيب منع انقاب لتسلق درجات السلُّ

• السرعة المنخفض: 1 ميل/ساعة )1.6 كلم/ساعة(. 
• السرعة المتوسط: من صفر إلى 2 ميل/ساعة )صفر إلى  3.2 كلم/ساعة(.

• السرعة العالي: من صفر إلى 4.4 ميل/ساعة )صفر إلى 7 كلم/ساعة(.

نظام الدفع

• مخلب دوار 360 درجة على 3 محاور .
.)LED( عدد ذ كاميرا ملونة – 1 لمبة •

• فتحة المخلب 10 بوصة )25 سم(.
• مسافة التمدد الرأسي 71 بوصة )180 سم(. 

• مسافة التمدد األفقي من الشاسيه: 26 بوصة )66 سم( 
• عدد 1 دائرة رماية .

• نطاق الكتف: صفر إلى 100 درجة. 
• قدرة الرفع: 65 رطل )29 كجم(. 

مخلب روبوتي 
على ذراع 
تلسكوبي:

• عدد 2 قفيز تركيب للمدافع عديمة االرتداد.  )ماحظة: استخدم المدفع عديم 
االرتداد فقط(.

•  عدد 2 قفيز تركيب للمدافع عديمة االرتداد 
• عدد 2 كاميرا )CCD( ملونة لألسلحة.

• عدد 4 ليزر أخضر للتصويب.
• عدد 2 دائرة رماية. 
.)LED( عدد 2 لمبة •

• برج دوار من صفر إلى 315 درجة. 
• إمالة البرج: صفر إلى 250 درجة. 

• تمديد الذراع الميكانيك: 16 بوصة )41 سم(
• نطاق الكتف: من صفر إلى 100 درجة. 

برج المدفع 
الثنائي على الذراع 

التلسكوبي

• كاميرا ملونة متحركة ميكانيكية بخصائص التحريك واإلمالة والزوم.. 
 )LED( زوم بصري 36 ضعف مع  لمبة •

• تدوير متواصل 360 درجة. 
• يمكن طيها ألسفل أثناء التنقل. 

• ضبط تلسكوبي لارتفاع يدويًا.

كاميرا التحريك 
واإلمالة والزوم 

:)PTZ(

كاميرا )CCD( ملونة باألشعة تحت الحمراء.
كاميرا الدفع 

األمامي  و 
الخلفي: 

4x 24V دوائر مستقلة معزولة. نظام الرماية:

Slip-( مع موتور ذو حلقة إنزالقية )بكرة كيبل قياسي بطول 500 قدم )152 متر
ring(يستخدم كبديل ألدوات التحكم بالتردد الاسلكي.  سلك الربط: 

عدد 2. بطارية) 13 أمبير 24 فولت( حمضية آسيد قابلة إلعادة الشحن و سريعة 
التغيير البطارية

عدد  1شاحن للرو24 :توب فولت تيار مباشر /110  أو 220 فولت تيار متردد. عدد  
1شاحن لوحدة القيادة والسيطر12 :ة فولت تيار مباشر /110  أو 220 فولت تيار 

متردد.
شاحن البطارية

• وحدة قيادة والتحكم لتشغيل الروبوت. 
• تحكم متعدد الوظائف مع استخدام متزامن لعصي التحكم متغيرة السرعات. 

• عصا تحكم خاصة للكاميرا. 
• شاشة 15 بوصة )38 سم( تعمل باللمس ويمكن القراءة منها في الضوء البراق. 

• مبين حالة البطارية. 
• مخارج فيديو إلى شاشة إضافية. 

.)MP3( مخارج صوت ومدخل صوت •
• مقاومة للعوامل الجوية.

وحدة القيادة 
والتحكم 

نظام السلكي لنقل البيانات والفيديو السلكيًا. نظام التردد 
)RF( الاسلكي

نظام اتصال صوتي ثنائي االتجاه )تحدث/استمع( مع أجهزة اإلرسال واالستقبال 
وسماعات الرأس )PTT( ومداخل ومخارج الصوت للتوصيل بمشغل )MP3( أو 

سماعات خارجية.

نظام اتصال 
صوتي ثنائي 

االتجاه:

دورة تشغيل وصيانة الروبوت لمدة يوم واحد إما في مقر الشركة أو بمرفق العميل.  دورة التدريب: 

ضمان محدود لمدة سنتين.  الضمان: 

دعم فني غير محدود.  الدعم الفني: 

الخصائص االختيارية 
الخاصية  الوصف

يتم تثبيت الكاميرا على مخلب الروبوت . يمكن تعديل و ضبط أذرع 
الكاميرا للحصول على زويا رؤية متعددة و مختلفة للمخلب.

كاميرا المخلب 
MK3/T5 - اإلضافية

يسمح هذا الوضع االختياري بعرض أربع شاشات متجاورة لرؤية ما 
تبثه أربعة كاميرات في وضع واحد. 

عرض صورة على 
صورة: 

مدمج في الغاف القوي لوحدة القيادة والتحكم  لنظام )كاليبر( 
MPEG-( ويستطيع التخزين على مساحة 320 جيجابايت بصيغة فيديو

4( أو بصيغة صور )JPEG(. مزود بشاشة )LCD( 5 بوصة )13 سم( 
تعمل باللمس.

مسجل الفيديو 
الرقمي: 

تعرض كاميرا التصوير الحراري البصمات و اإلشارات الحرارية باأللوان 
PTZ أو أبيض و اسود و يتم تثبيتها بداًل من كاميرا

كاميرا التصوير 
الحراري )فلير(: 

طقم من 10 أدوات لمخلب الروبوت )كاليبر( يتضمن: جهاز تحطيم 
النوافذ، وجهاز تفريغ الكفرات، وجهاز بسط األصابع، وخطاف القطع، 

والسكين متعدد األغراض، وعدة أدوات طرفية للتعامل، وإكسسوارات 
للخطاف والواير. 

طقم توصيل 
المخلب: 

طقم مكون من القطع األساسية للروبوت )كاليبر(.  طقم قطع غيار: 

قفيز لتركيب أشعة سينية لجميع أنظمة األشعة السينية الرئيسية.  منصب أشعة سينية: 

قفيز خارجي يركب على الشاحنة لتركيب أنظمة السلكية.  منصب الشاحنة:

وحدة تحكم محمولة باليد خفيفة الوزن للتحكم عن طريق الواير  
وتعطي تحكم ميكانيكي كامل لذراع الروبوت ونظام الدفع ولمبات 

 .)LED(

وحدة تحكم محمولة 
باليد: 

مشغل أنبوب محاكاة االنفجار مكون من قناتين مع مناصب للتركيب.  مشغل أنبوب محاكاة 
االنفجار: 

عمود كاميرا قابل للتمديد يمكن تركيبه على ذراع األسلحة إلضافة 74 
بوصة )188 سم( إلى مسافة المراقبة الرأسية. 

كاميرا العمود 
V :اإلضافي

يزيد مسافة التردد الاسلكي للفيديو والبيانات.  مضاعف مسافة 
التردد الاسلكي: 

التحكم في الصاري الميكانيكي التلسكوبي لكاميرا التحريك واإلمالة 
والزوم ليصل بحد أقصى إلى 55 بوصة )140 سم(. 

تحكم ميكانيكي 
للكاميرا المتحركة: 

التحكم في قضيب منع اإلنقاب الميكانيكي لتقصير شاسيه الروبوت 
في األماكن الضيقة. 

مانع إنقاب 
ميكانيكي: 

بكرة كيبل ألياف بصرية 1000 قدم )305 متر( بمواصفات عسكرية 
مع لفاف آلي لتستخدم كأداة احتياطية للتحكم الاسلكي في الروبوت 

)كاليبر(. 
بكرة ألياف بصرية:

القدرات العامة
5-3 ساعات على حسب المهمة.  زمن المهمة 

24 بوصة )61  سم( العرض: 

22 بوصة )56 سم( االرتفاع )في وضع 
التخزين(:

33.5 بوصة )85 سم( الطول: 

3 بوصة )8 سم( – يسمح بالقيادة في الثلوج والرمال.  الخلوص األرضي: 

198 رطل )90 كجم(.  الوزن: 

250 رطل )113 كجم( قدرة السحب: 

°40 إلى °45 حسب طبيعة السلم.  زاوية تسلق الدرج: 

معزول بيئيًا: إمكانية التنظيف بالمواد الكيمائية والبيولوجية.  مقاومة العوامل 
الجوية: 

نظرًا لسياسة تحسين المنتج التي تتبعها شركة آيكور، تحتفظ الشركة بحق تغيير المواصفات والشكل الخارجي دون إشعار منها.
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