БОЙОВИЙ МОДУЛЬ
З ДИСТАНЦIЙНИМ УПРАВЛIННЯМ
Сучасний високоточний багатоцільовий бойвий модуль
третього покоління для малих і середніх калібрів

Лінійка бойових модулів з дистанційним управлінням призначена для динамічної і статичної
роботи, використання на наземних стаціонарних, наземних мобільних або морських платформах.
Високоточний, легкий, низькопрофільний бойовий модуль з дистанційним управлінням можна
встановлювати на будь-який бронетранспортер, основний бойовий танк або опорну платформу без
порушення цілісності даху. Управління бойовим модулем здійснюється зсередини машини навідником з використанням пульту управління навідника і багатофункціонального дисплея. У цій конфігурації двохосьовий повністю стабілізований (опція) бойовий модуль з дистанційним управлінням
забезпечує швидке виявлення і ураження, одноетапний процес прицілювання та надзвичайно
високу ймовірність влучання без ризику відкритого положення оператора.
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Завдяки фірмовій електрооптиці бойовий
модуль забезпечує відмінні оглядові можливості
вдень і вночі в усіх сценаріях поля бою, включаючи відкриті території, міську забудову, гори або
протиповітряну оборону.
Лінійка бойових модулів з дистанційним управлінням може бути адаптована до широкого діапазону типів зброї західного і східного походження, у
тому числі: зброї калібру 7,62 мм або 12,7 мм та
автоматичних гранатометів калібрів 30 або 40 мм.
Опціональні варіанти конфігурації:
• Гранатомети для встановлення димових завіс
• Модульний бронезахист до L3
• Командна робоча станція
• Протитанкові керовані ракети
• Нелетальна зброя
Модульне оптичне рішення може включати низку
можливостей від нестабілізованого оптичного
швидкознімного модуля до двохосьового автономно стабілізованого оптичного блока.

Може бути додане таке оснащення:
• Денна камера (звичайна і HD)
• Камера нічного бачення (охолоджувана
або неохолоджувана)
• Далекоміри (звичайні або з високою частотою повторення імпульсів)
• Лазерний цілепокажчик
• Лазерний маркер
• Прожектори
Бойовий модуль з дистанційним управлінням базується на трьох десятиріччях
досвіду у розробці зброї, управління
вогнем, виявлення і захоплення цілей,
автоматичного відстеження цілей і систем
стабілізації. Він встановлюється на широкий набір колісних або гусеничних платформ по всьому світу, довів високу ефективність у виявленні і захопленні цілей
при одночасному захисті оператора від
ворожого вогню.
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