ZIRHLI KAZICI YÜKLEYİCİ İS MAKİNASI
TEKNİK ÖZELLİKLERİ:
Makina (4) tekerlekten tahrikli (4x4) dir. Makine yengeç yürüyüş sistemine sahip ve kumanda sistemi tam hidrostatiktir.
Operatör koltuğu çok yönlü ayarlanabilir ve süspansiyonlu özelliktedir. Kabin içinde ısıtma ve soğutma için klima sistemi vardır.
Makinanın tamamında kullanılan boya yangın geciktirici-alev yaymayan (anti-flame) ısı izolasyonludur. Taşıttan çıkılmadan otomatik
açılıp kapanabilir ön cam koruması. Farlar, ön ve arka sis farları ile yan aynalar taşlı ve sopalı saldırılara karşı korunmuştur.
BALİSTİK KORUMA
Taşıtın Balistik Koruma Alanları, Camlar dahil kabin bölgesinin tümü şoför koltuk altı ve bacak altı dahil 7.62x51 mm standart normal
uçlu (M 80) 830±10 m/s hızında fişek ile yapılacak atışlara karşı dayanımlıdır. Tüm camlar EN 1063 BR6 NS’ye uygun olarak üretilmiştir.
Taşıtın kapılarında, kapıların mekanik olarak taşıt içerisinden kilitlenmesini sağlayacak kilit sistemi. Yakıt deposu ve akü BR6 seviyesinde
zırhlanmıştır. Taşıtla aynı zırh korumasına sahip ve içeriden elle açılabilen sürgülü mazgal bulunmaktadır.
TEKER KORUMASI:
Lastik patladığında, aracın zarar görmeden,30Km hızla 30 Km mesafeye gidebilmesini sağlayan Run Flat sistemi Stepne dahil tüm
lastiklere takılmıştır.
ARMORED EXCAVATOR LOADER CONSTRUCTION EQUIPMENT
TECHNICAL FEATURES:
Equipment is 4 wheel-drive (4x4). Steering system is controlled to affect front and rear wheels. While rear wheels are fixed, the front wheels
are directed. Also, it has two-moded move system by moving front and rear wheels in adverse directions. Operator seat can be adjusted in
multiply and has suspension. There is air conditioning system in the cabinet for heating and cooling.
The paint, used on the equipment, is fire retardant and anti-flame and provides heat insulation.
Automatic folding windshield protection without going out the vehicle. Lights, front and rear fog-lamps and side mirrors are protected
against attacks with stones and sticks
BALLISTIC PROTECTION
Ballistic Protection Areas of Vehicle. All the cabinet – including windows - and the areas under the driver seat and legs are resistant against
the shootings of 7.62x51 mm normal-edged cartridge with speed of (M 80) 830±10 m/s. all the windows are produced according to EN 1063
BR6 NS There is locking system on the doors of the vehicle in order to enable the doors to be locked mechanically within the cabinet. Fuel
tank and accumulator is armored in BR6 level.
There is a sliding loophole, having same armor and possible to be opened inside.

