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BOMBA ARAMA 
KORUNMA TEÇHİZATI

Model No: GR-BAT.04

GR-BAT.04 modeli bomba arama korunma 
teçhizatı, kullanıcıyı EYP ve benzeri 
patlayıcıların etkilerinden mümkün olan en 

üst seviyede korumak amacıyla tasarlanmış, 
son derece hafif, esnek, hareket kabiliyetini 
kısıtlamayan bir üründür.

Teçhizat modüler yapıda üretilmiş olup, 
kullanıcının içinde bulunduğu duruma göre 
teçhizatın parçaları eklenip çıkartılabilir.

Teçhizat, 14 adet balistik koruyucu modüler 
giysi parçası, 1 adet balistik koruyucu başlık, 1 
adet balistik koruyucu vizör, 

1 adet balistik koruyucu gözlük ve 2 adet 
balistik koruyucu plakadan oluşmaktadır.
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NOT : Bu teçhizat bir bomba imha teçhizatı değildir. Broşürde belirtilen teknik özelliklerine uygun koruma sağlar. 
Bu teçhizatın kullanıcıyı karşılaşabileceği patlayıcı tehditlerinin tümünden koruyacağı taahhüt edilemez.

Çok amaçlı kullanım imkanı;

Teçhizat modüler yapıda çok parçalı olarak tasarlanmıştır. Kullanıcının hareket kabiliyetini kısıtlamayacak şekilde 

ileri teknoloji malzemeler kullanılarak son derece hafif bir çözüm sağlanmıştır. Giyilmesi ve çıkarılması son derece 

kolay ve çabuktur. Kıyafetin tamamında yumuşak balistik paneller ile 1,1 gram şarapnele karşı en az 600 m/s V50 

değeri sağlanmaktadır. Balistik koruyucu sert plakaların ilave edildiği bölümlerde ise 1,1 gram şarapnele karşı en 

az 1700 m/s V50 değeri sağlanmaktadır.

Teçhizatın giysi kısmı aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır;

•  Sağ ve sol kol koruyucuları

•  Sağ ve sol omuz koruyucuları

•  Sağ ve sol alt bacak ve ayak koruyucuları

•  Üst bacak koruyucu

•  Yaka ve omuz koruyucu

•  Şort koruyucu

•  Askı kemer koruyucu

•  Yelek koruyucu

•  Gövde ve kasık koruyucu sert plakalar

Balistik koruyucu başlık ve vizör;

Teçhizatın bir parçası olan balistik koruyucu başlık ve balistik koruyucu vizör kullanıcının baş ve yüz bölümünü 

muhtemel şarapnel etkisinden korumak için tasarlanmıştır. Başlık 1,1 gram şarapnele karşı en az 700 m/s V50 değeri 

sağlamaktadır. Vizör ise 1,1 gram şarapnele karşı en az 500 m/s V50 değeri sağlanmaktadır. 

Balistik Koruyucu Vizör Balistik Koruyucu Üst Vücut Plakası (25x43 cm) Balistik Koruyucu Kasık Plakası (25x34 cm)


