
Robot de intervenție EOD
Eliminarea dispozitivelor explozive

Preia riscurile echipei de intervenţie.



DOMENII DE UTILIZARE

CARACTERISITICI SPECIFICE

CARACTERISITICI FUNCȚIONALE

Robotul de intervenţie EOD asigură sprijinul operatorului în situaţii 
imprevizibile, preluând misiunile periculoase cu risc de explozie, incendiu 
sau contact cu substanţe toxice.  Robotul EOD se poate deplasa în cele mai 
dificile zone, de la cele urbane (spaţii înguste, curbe, borduri de până la 250 
mm înălţime, drum pietruit, iarbă) până la cele din teatrele de operaţiuni 
(pietriş, sârmă ghimpată/plase de sârmă, drum înclinat de 30°), pentru a 
monitoriza şi elimina EOD-urile din clădiri, pivniţe, bunkere.

•• Are mobilitate ridicată.
•• Poate depăşi uşor obstacole.
•• Operează într-o gamă variată de terenuri.
•• Este controlat integral pe toată durata misiunii.
•• Dispune de capacitate adecvată de ridicare de sarcini.
•• Este dotat cu camere de luat vederi capabile să ofere imagini în 

toate direcţiile şi în condiţii de iluminare redusă.
•• Poate folosi 3 scule aflate în magazia din dotare, pe care le 

schimă în regim automat, având un soft dedicat.
•• Poate fi dotat suplimentar cu sistem cu raze X, instalaţie de 

criogenie  şi troliu pentru tractare.
•• Poate efectua trageri cu disruptor fără recul.
•• Este uşor de întreţinut şi reparat.

•• Înălţimea maximă a obstacolelor de abordat: 0,25m
•• Urcă şi coboară scări şi rampe cu o înclinaţie de max 300
•• Autonomie de funcţionare: 3 ore
•• Alimentare electrică: cu acumulatori

Unghiurile realizate de manipulator

Turelă R1 +105º÷ -225º
Braţ Rotire R2 ±180º
 Rotire R3 +75o ÷ - 215o
 Extensie a braţului (T) 270 mm
Rotire R4 min. ± 90º
Rotire a sistemului de prehensiune R5 min. ±135o

Sarcină de manipulat

cu braţul întins la 2 m: min. 10 kg
cu braţul întins la 1 m: min. 20 kg

Pantă posibil de abordat: min. 30º
Posibilitatea de a depăşi obstacole: min. 250 mm
Tensiune de alimentare: 24 Vcc

CARACTERISITICI TEHNICE

Lungime: max 1600 mm

Masă:
max 350 kg fără accesorii
max 400 kg cu accesorii

Viteză:
deplasare reglabilă ÷ 0,5 m/s

Înălțime cu
brațul pliat:
max 710 mm
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