
يستخدم الفنيون في فرق التخلص من المتفجرات واألفراد التكتيكيون والجهات األمنية وأفراد األمن ومفتشو المرافق حول العالم منتجات شركة ICOR من مرايا البحث نظرًا لما تتميز به من 
خفة الوزن والمتانة مما يجعلها مثالية لعمليات البحث السريعة تحت العربات وحول الزوايا والسقوف. تصميمها االنسيابي ودعامة الساعد والمقبض الرغوي هي خصائص توفر للمستخدم 

دقة التحكم وتقلل االرهاق الناتج عن استخدامها. تتميز أيضًا بسهولة التجميع والصيانة والتخزين واالستخدام. مرايا البحث هي الخيار السهل.

Stealth Model PSM مرآة الجيب:
المرآة المصغرة الحجم مثالية في المواقف التكتيكية عندما تحتاج لمرآة خفيفة الوزن سهلة االستخدام وسهلة التجهيز. وهي ممتازة في مواقف المواجهة المتالحمة التي تكون فيها المساحات 

محدودة، أو إلجراء تفتيش دقيق على العربات. 

المواصفات

مرآة مقعرة مقاس 5 × 2.75 بوصة )12.5 سم ×7 سم( مع قاعدة مطوية. 

لمبة )LED( براقة بفترة تشغيل 15 ساعة. 

بطارية سريعة التغيير.

مقبض تلسكوبي غير دوار مكون من ثالثة أقسام 18-6 بوصة )45-15 سم(

الطول: 6.5 بوصة )17 سم(

العرض: 3.5 بوصة )9 سم(

االرتفاع: 1.2 بوصة )3 سم(

الوزن: 10.5 أوقية )300 جرام(

مرايا البحث تسلل

Stealth Model M1000 مرآة البحث أسفل العربات:

تقدم هذه المرآة أفضل ميزة لرؤية ما تحت العربات فهي مرآة كبيرة الحجم مقعرة 
مقاس 12 بوصة )30 سم( ومزودة بمجموعة إضاءة من 4 لمبات )LED( براقة لتمكن 
المشغل من الرؤية السهلة السريعة. اختيرت هذه المرآة بالتحديد لشكلها المقعر غير 
المرتفع والذي يعطي صورة أكثر واقعية على عكس الصور التي تعطيها الكثير من 
المرايا المقعرة. ولتحسين انعكاس صورة المرآة المقعرة، تم إمالة المرآة تجاه المشغل 

لتعطيه صورة مباشرة صافية. 

المواصفات
مرآة مقعرة مائلة لتسهيل الرؤية بقطر 12 بوصة )30 سم(.

مجموعة لمبة )LED( براقة )2( بفترة تشغيل 15 ساعة. 

عدد 2 بطارية 9 فولت سريعة التغيير خارج العمود. 

مقبض يد رغوي )مبطن(. 

عدد 3 عجالت دوارة من نوعية ممتازة. 

زر تشغيل وإيقاف انضغاطي بمواصفات عسكرية عازل للماء. 

عمود تلسكوبي غير دوار أسود مؤكسد )مكون من 4 أقسام(. 

الطول: 25 إلى 66 بوصة )63.5 إلى 167 سم( عمود تلسكوبي غير دوار )5 
قطع(.

الوزن: 7 رطل )3.2 كجم(
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المواصفات

.مرآة مقعرة مائلة بقاعدة متحركة مقاس 8 بوصة )20 سم(. 

خطاف مزدوج لقبض االبواب

مصدات مطاطية لدفع األبواب المفتوحة و السقف

أقفال سريعة تساعد علي سرعة التمديد و االنكماش

عمود تلسكوبي غير دوار ألياف الكربون )3 أقسام(. 

الطول: 39.5 إلى 73 بوصة )100 إلى 185 سم(.

الوزن: 2.5 رطل )1.2 كجم(

Stealth Model M4000 مرآة تكتيكية
تعد M4000 مرآة مدمجة، خفيفة الوزن ، مصنعة من ألياف الكربون و تكتيكية حيث تمتد إلى 

“73 )185 سم ( ويعتبر مثاليا لفرق التكتيكية خالل عمليات البحث.

Stealth Model M2000 مرآة بحث 5 أقسام:
تتميز هذه المرآة بخصائص إضافية في لمبات )LED(، وهي عبارة عن عمود بمرآة يمكن تمديده 
إلى 80 بوصة )203 سم( طواًل، ويمكن المناورة به لرؤية مناطق يصعب الوصول إليها مثل 
أدراج التخزين العلوية والسقوف المستعارة. تتميز بتوازن ممتاز للبحث في األركان باستخدام يد 

واحدة بينما تكون اليد األخرى حرة الحركة للحماية الشخصية. 

المواصفات
مرآة مقعرة مائلة بقاعدة متحركة مقاس 8 بوصة )20 سم(. 

مجموعة لمبة )LED( براقة بفترة تشغيل 15 ساعة. 

عدد 2 بطارية 9 فولت سريعة التغيير خارج العمود. 

مقبض يد مبطن مع دعامة انسيابية للساعد. 

زر تشغيل وإيقاف انضغاطي بمواصفات عسكرية عازل للماء. 

عمود تلسكوبي غير دوار أسود مؤكسد )5 أقسام(. 

الطول: 30 إلى 80 بوصة )76 إلى 203 سم(.

الوزن: 4.5 رطل )2 كجم(

المواصفات
.مرآة مقعرة مائلة بقاعدة متحركة مقاس 8 بوصة )20 سم(. 

لمبة هالوجين تشغيل 10 ساعات مع بطارية )C( قابلة لالستبدال. 

مقبض يد مبطن مع دعامة انسيابية للساعد. 

عمود تلسكوبي غير دوار أسود مؤكسد )3 أقسام(. 

الطول: 20 إلى 40 بوصة )53 إلى 101 سم(.

الوزن: 2.5 رطل )1.2 كجم(

Stealth Model M3000 مرآة البحث 3 أقسام:
مرآة سهلة االستخدام صغيرة الحجم وخفيفة الوزن تتكون من 3 أقسام على 
إلى 40  التمدد  األلومنيوم ويستطيع  عمود تلسكوبي غير دوار مصنوع من 

بوصة )101 سم(. مثالية لالستخدامات العامة ويمكن حملها إلى أي مكان. 

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