
EQUIPMENT

 ®NERVA 
XX

العمليات ودعم  لالستطالع  املهام  متعدد  روبوت 

CREATING REFERENCES IN DEFENSE
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 ®NERVA 
XX

روبوت متوسط الحجم متعدد املهام لالستطالع ودعم العمليات

EQUIPMENT

التشغيل

• التحمل: ساعتني ونصف إىل أربع ساعات )حسب املهمة(

• التحمل يف وضع االستعداد: 15 ساعة )منطقة املراقبة دون حركة(

• الرسعة: ما يصل إىل 5 كم/س

الوزن )بالذراعني ووحدة تحكم مشغل صغرية(: أقل من 20 كجم

• خلوص تخطي العوائق: 20 سم

• السري عىل املنحدرات: 45°

• مدى درجة الحرارة: 20- °م إىل 55 °م

• مدى الالسليك الرقمي: ما يصل إىل 500 مرت

• قدرة الرفع: ما يصل إىل 4,5 كجم

• قدرة الجر: 20 كجم

الشاسيه

• متني

IP65 مقاوم للامء: فئة •

• الوزن: 12,2 كجم ببطاريتني

• زعنفتان آليتان

• قدرة الحمولة: 15 كجم

GPS مقايييس امليل ونظام •

• املقاس )بالسنتيمرت مع طقم مسار طويل(: 47 )طول( × 42 )عرض( × 18 )ارتفاع دون الهوايئ(

• ميكروفون ومكرب صوت )مدى 5 مرت(

• قدرة تصل إىل وحدة ثالثية املهامت، متوافقة بالكامل مع حموالت NERVA® إل جي

• كامريا أمامية:

- ألوان/باألشعة تحت الحمراء وضوء أبيض + أشعة تحت الحمراء

- نطاق رؤية أفقية: °110 ونطاق رؤية رأسية: 60°

• كامريا خلفية:

- ألوان/باألشعة تحت الحمراء وضوء أبيض + أشعة تحت الحمراء

- نطاق رؤية أفقية: °100 ونطاق رؤية رأسية: 75°

• فتحتان للبطارية )تبديل رسيع(

• ما يصل إىل 3 قضبان بيكاتيني

الوصف واملزايا

1 بطارية مركّبة بنقرة واحدة:
ميكن تغيري البطارية بسهولة تامة بنقرة واحدة، 

دون الحاجة إىل أدوات.

2 جهاز إرسال COFDM طويل املدى 

والقدرة عىل ربط الشبكات:
 ،)LOS( أكرث من 1000 مرت عىل امتداد خط البرص

أكرث من 500 مرت يف الغابات الكثيفة، أكرث من 100 

مرت داخل املدن.

3 وحدات مركّبة بنقرة واحدة:
منافذ ميكانيكية وكهربائية لتشغيل مجموعة 

كبرية من األجهزة القياسية اإلضافية أو األحامل 

املخصصة. ال حاجة إىل أدوات، متوافقة مع 

NERVA® إل جي.

4 شبه ذاتية:
قدرات شبه ذاتية: املالحة بنقاط الطريق.
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 ®NERVA 
XX

الطقم محتوى 

NERVA® XX 1 روبوت

1 وحدة تحكم محمولة باليد

2 بطارية للروبوت

1 شاحن روبوت

1 بطارية لوحدة التحكم

1 شاحن وحدة التحكم

1 طقم هوايئ

1 دليل االستخدام

1 علبة متينة

• ذراع الفك )التبديل الرسيع(

 O/C 4 محاور كهربائية + 1 قابض •

• وضعية الوصول األوتوماتييك رأسيًا وأفقيًا: حتى 91 سم

• فتحة القابض: 0 إىل 120 ملم

• 1 دائرة إطالق آمنة

• تأمني من التصادم

• 3 كامريات مع إضاءة

• كامريا القابض / الربج / جهاز إبطال مفعول العبوات الناسفة

• 2 قضيب بيكاتيني للحمولة

الوصف واملزايا

5 مسارات مركّبة بنقرة واحدة:
ميكنك بسهولة إضافة الزعانف األمامية و / أو 

الخلفية وفًقا الحتياجاتك، دون الحاجة إىل أدوات.

6 كامريا خلفية:
320 × 240 بيكسل،

نطاق رؤية أفقية: °100 ونطاق رؤية رأسية: 75°

7 إضاءة بيضاء وأشعة تحت الحمراء:
مصابيح مدمجة عالية القدرة لإلضاءة النهارية 

وأشعة تحت الحمراء

8 كامريا أمامية عالية الدقة:
1280x720 بيكسل

نطاق رؤية أفقية: °110 ونطاق رؤية رأسية: 60°،

خاصية دوران وإمالة افرتاضية بدون أجزاء 

متحركة، إضاءة نهارية وحساسية باألشعة تحت 

الحمراء.

وحدة املهمة
املناورة ذراع 
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www.nexter-group.fr 
جميع البيانات واملعلومات الواردة يف هذا املستند ملك ملجموعة نكسرت. وتم إصدار هذا املستند ألغراض املعلومات فقط. وتحتفظ رشكة أنظمة نكسرت بالحق يف إجراء تغيريات عىل املواصفات 

دون سابق إخطار.

.Nexter Systems - 13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex

املهام متعددة األغراض تلبي متطلبات  قابلية تعديل   |  NERVA® XX

سواء أكنت بحاجة إىل قدرات املراقبة والكشف، أو الرصد والتخطيط، أو االشتباك والتدخل، فإن NERVA® XX مبقدورها أن تساعدك يف إمتام مهمتك بأعىل درجة من 
املرونة. استبدل حمولة NERVA® يف خمس ثواٍن، وسوف تكشفها NERVA® XX تلقائًيا وتتالئم معها عىل نحو سليم. تظل متوافقة بالكامل مع NERVA® إل جي.

 التصوير الحراري

شحنة إسقاط

كشف إطالق النار

تخطيط ثاليث األبعاد

قاعدة كيميائية

دعم عام

نهيئ معدتك وفقا لرغبتكسالح غري مميتذراع مناورة

قاعدة لجهاز إبطال مفعول العبوات الناسفة

تفتيش املركبات

جهاز اتصال داخيل مزدوج

بطارية خارجية

Your Agent

تخطيط ثنايئ األبعاد

كامريا متحكم بها عن بعد
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