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لمواصفات
برج الرماية اإلليكتروني

SPECIFICATIONS

REMOTE WEAPON STATION

FEATURES
· Accurate gun positioning, even on the move due to gyro stabilisation

· No-fire and no-go safety zones

· Optical Auto Tracking for automatic target following 

· Remote operation from under armour

· Stabilised positioning of advanced observation sensors

· Improved target recognition and accuracy due to high quality electro optical

   sight and powerful magnification 

· Recording capability of sight images for debriefing exercises or legal investigations.

GENERAL CHARACTERISTICS
· Accurate gun positioning, on the move No-fire and no-go safety zones.

· Optical Tracking for automatic target following.

· Remote operation thus ensuring crew safety.

· Stabilised positioning of advanced observation sensors.

· Improved target recognition and accuracy due to high quality electro

   optical sight and powerful magnification.

· Recording capability of sight images for debriefing exercises or legal investigations.

· Integrated Logistic Support provided.

LETHALITY
· Accuracy brought about by the weapon stabilisation to compensate for platform motion.

· Comprehensive coverage due to wide firing angles.

· Improved target recognition and accuracy due to high quality electro optic sight.

· Night Vision Capabilities (Thermal Imaging Sight).

· Zoom CCD day camera.

SURVIVABILITY
· Improved crew safety since the operator is not exposed.

· Collateral damage limited due to high accuracy.

· Recording capability of sight images for debriefing exercises or legal investigations.

· Accuracy brought about by the weapon stabilisation to compensate for platform motion.

OPTIONS
· Optical auto tracker for automatic target tracking.

· Automatic acoustical Fire Point Detection.

· Smoke launchers.

· 360° IR Observation System (Naval Applications).

OPERATIONAL BENEFITS
· Precision Strike Capability for missiles and cannons:

 »Inner Layer threats defeated by cannons.

 »Longer Range and manoeuvring threats defeated by missile. 

·Provides effective stand-off range against threats.

·Surface Attack and Point Defence for Air Threats (eg. helicopters). 

·Compact solution providing observation and high firepower. 

·Gun/Missile combination provides:

 »Enhanced availability, 

 »Increased reliability,

 »Sustained redundancy.

The remote control weapon station is applied as a force 
multiplier on armoured fighting vehicles, reconnaissance 
vehicles, armoured personnel carriers & smaller naval 
vessels. A number of standard weapons, including 5.56mm, 
7.62mm, 12.7mm or 40mm grenade launchers can be 
fitted on this platform. 

يعتبر برج الرماية اإلليكتروني والذي يتم تركيبه على العربات 
القتالية المدرعة ، وعربات االستطالع ، وناقالت الجنود المدرعة ، 
والسفن البحرية الصغيرة مضاعف للقوة القتالية لهذه المعدات . 

ويمكن تركيب عدد من االسلحة المختلفة على هذا البرج مثل: 
عيار ٥٫٥٦ ملم ، عيار ٧٫٦٢ ملم ، عيار ١٢٫٧ ملم ، أو قاذف القنابل 

عيار ٤٠ ملم .

المزايا
 دقة استقرار السالح حتى عند الحركة نظرا الستخدام الجيرو

 امان تام
 متابعة اوتوماتيكة للهدف 

 التشغيل عن بعد من داخل المعدة 
 استقرار وضع أجهزة استشعار المراقبة المتقدمة 

 التعرف بدقة على الهدف نظرا للجودة العالية وقوة التكبير لالجهزة الكهروبصرية 
المستخدمة 

 امكانية تسجيل الصور لغرض استخالص المعلومات أو التحقيقات القانونية
الخصائص العامة

استقرار وضع السالح حتى عند الحركة مع االمان التام
تتبع اتوماتيكي للهدف باستخدام اجهزة الرؤيا 
التشغيل اليكترونيًا مما يؤكد سالمة الطاقم

استقرار اجهزة المراقبة المتقدمة 
التعرف بدقة على الهدف نظرا للجودة العالية وقوة التكبير لالجهزة الكهروبصرية 

المستخدمة 
امكانية تسجيل الصور لغرض استخالص المعلومات أو التحقيقات القانونية

فوائد نظام رواغ
الفتك

 الدقة في استقرار السالح للتعويض عن حركة المنصة
 تغطية شاملة نظرا لكبر زوايا اطالق النار

 تحسن في التعرف وتحديد الهدف نظرا الستخدام اجهزة اليكتروبصرية ذات جودة عالية
 يمكن تزويده باجهزة رؤيا ليلية (كاميرات حرارية)

 خاصية التكبير للكاميرات النهارية
البقاء على قيد الحياة

 تحسين امكانية بقاء الطاقم حيًا حيث انه ال يتعرض الطالق النار 
 االضرار الجانبية محدودة حيث يتمتع بدقة عالية

 امكانية تسجيل الصور بغرض استخالص المعلومات او التحقيقات القانونية
 الدقة في استقرار السالح للتعويض عن حركة المنصة

الخيارات
 تركيب أجهزة رؤيا لتتبع الهدف آليا

 تركيب أجهزة الكشف التلقائي لنقطة اطالق النيران 
 تركيب قاذفات الدخان

 تركيب انظمة المراقبة باالشعة تحت الحمراء (استخدامات البحرية)


