


KORUMA KALKANI
Kalkanları ve silahları ile 36 kişiye kadar koruma sağlar. Doğrudan öldürücü olmayan silahların atımında kullanılmak üzere  özellikle 
tasarlanmış atış portlarına sahiptir. 3 metre yüksekliğe kadar kaldırılabilme özelliği ile hızlı müdahale güçlerinin intikali için bir kapı 
olarak da kullanılabilir. Seyahat halinde sert arazide darbe emebilir ve bariyer olarak hizmet vermek üzere insansız olarak yerinde 
bırakılabilir. Muhafazalı bir yükselir platforma sahip olup, balistik muhafaza ile de donatılabilir.

AKSESUARLAR VE DESTEK EKİPMANLARI:
Makine ve kalkan baş operatör tarafından gerek güvenlik güçlerine talimat vermek gerekse göstericilere çağrıda bulunmak üzere 
kullanılabilecek hoparlörlerle donatılmıştır. Sistemin üst kısmında karanlıkta kullanılmak üzere muhafazalı ve yüksek dayanıklılığa sahip 
bir aydınlatma sistemi bulunur. Entegre muhafazalı geniş açılı kameralar operatöre kalkan önündeki durumla ilgili görüntüler sağlar.
Durumun daha yakından izlenmesi ve takibi için daha karmaşık ve modüler video sistemi versiyonları da bulunmaktadır (bir merkezi, bir 
periskop ve iki yan kamera ile steryo mikrofonlar). Yüksek basınçlı göz yaşartıcı gaz tabancaları aşırı durumlarda ve göstericilere çok 
yakın müdahale halinde kitle kontrolünü garanti eder. Sistem isteğinize göre seçimlik olmak üzere sis mermisi tabancaları, yerel mobil 
iletişimi bloke etmek üzere bir GSM bandı frekans bozucusu, göstericilere talimatların görüntülenmesi için muhafazalı bir dijital matris 
ekranı ve diğer ek aksesuarlar ile de donatılabilmektedir.

RIOT CONTROL SHIELD: 
It provides protection with 36 people with its shields and weapons. It has shooting ports especially designed to use for the shootings, which are not mortal 
directly. It can be used as a gate for the transfer of quick response forces with the lifting feature up to 3 meters. During the drive, it can absorbe impacts on 
harsh fields and it can be put on the place without any person to serve as barrier. It has a guarded elevetaion platform and can be equipped with a ballistic 
guard. 
ACCESSORIES AND SUPPORTIVE EQUIPMENTS:
The vehicle and shield is equipped with speakers in order to give instruction to the security forces and call for the demonstrators by the chied operator. 
There is a lightning system on the upper part of the system, being guarded and high-level resistant in order to utilize in dark. The integrated-guarded and 
wide-angled cameras provide visions with the operator about the situation in front of the shield.  There is a more complex and modular video system 
version in order to monitor and follow up the sitaution (one central, one periscope and two side cameras, and stereo microphones) High pressured tear gas 
weapons guarantee mass control in case of extreme conditions and close response against the demonstrators. 

The system can be equipped with smoke ammunitions, GSM band jammer in order to block the local mobile communication, a guarded matrix screen and 
other additional accessories.  


