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مـركـبـة مـسـيــــــرة
باسـتـخـدامـات مـتـعــــددة،

لتـحـقـيـق األمـن الـكـامــــــل.

تم تصميم مركبة سكوربيو – إس الستخدامات قوات األمن 
والشرطة والقوات الخاصة، حيث توفر هذه اآللية المتطورة 

قدرًا عاليًا من المرونة التي تحتاجها هذه القوات لتنفيذ 
عمليات مكافحة اإلرهاب، والتعامل مع حاالت احتجاز الرهائن، 

كما تستخدم أيضًا لتوفير األمن في المرافق االستراتيجية.

وتتميز مركبة  سكوربيو – إس باحتوائها على عدة وظائف 
حساسة اختيارية تعزز من قابلية استخدامها في العديد من 

المهام، حيث يمكن إدماجها بذراع آلية تستطيع رفع حمولة 
تصل إلى 10 كغم عند أقصى امتداد لها، كما يمكن إدماجها 

بمنصة سالح من عيار 5.56 ملم متحكم به عن بعد، وقرص 
للقطع، وجهاز تحديد المدى بالليزر، ومكبر للصوت. وتوفر هذه 

المركبة المتطورة الوعي المحيطي 360 درجة ليًال ونهارًا.

سكوربيو – إس



أنظمة اتصال مدمجة ومتكاملة مع أنواع 
مختلفة من المركبات البرية المسيرة

نظام تحكم عن بعد متنقل ومدمج مع إعدادات 
مختلفة للتحكم باآللية ومنظومة األسلحة 

واألنظمة المساعدة.

يمكن قيادتها بشكل يدوي أو شبه آلي أو بشكل 
آلي بالكامل

عدة أنظمة بصرية للوعي بالبيئة المحيطة

أنظمة متكاملة لالتصال مع األنواع المختلفة من 
المركبات البرية المسيرة

نظامان متنقالن ومنفصالن للتحكم عن بعد 
أحدهما للمركبة المسيرة واآلخر لمنظومة 

األسلحة

يمكن قيادتها بشكل يدوي أو شبه آلي أو بشكل 
آلي بالكامل

عدة أنظمة بصرية للوعي بالبيئة المحيطة

االسـتـخـدامـــات

خصائص إضافية 

المراقبةالتحذير المبكر تحديد التهديدات مكافحة االرهاب
واالستطالع

األمن في المطارات،
والفعاليات،

والمواقع العامة،
والمنشآت

االستراتيجية

الـمـواصـفـــات

195 كغم الوزن 

100 كغم الحمولة 

12.9 كلم/س (على األسطح المستوية/الصلبة) السرعة 

1.5 كلم (داخل المباني) 3 كلم (خط البصر) مدى االتصال 

4 ساعات  مدة التشغيل 

> 45 درجة  نسبة انحدار الطريق 

أدراج يصل ارتفاع كل منها إلى 300 ملم أو 12 بوصة قدرة التسلق 

6.8 كغم الذراع اآللية  

1348 ملم امتداد الذراع 

فتحة تبلغ 114 ملم لالمساك بالحمولة، مزودة بمستشعرات للتحكم بشّدة القبضة قبضة الذراع 

1343 (1850 عند مد األذرع) × 890 × 384 دون أنظمة معدات المهام الطول/العرض/االرتفاع 

المواصفات

سرعة فائقة في عرض الفيديو 
المباشر

اتصال شبكي متعدد الولوج

برنامج تخطيط المهام

خرائط تفاعلية إلعداد المهام

سهلة االستخدام والصيانة


