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  )سلوشن كلیرنسبال غلوتم النشر من قبل شركة جي سي اس (

   
وھي كاسحة األلغام الثانیة  GCS-200كاسحة األلغام والذخائر المتفجرة   Global Clearance Solutionsأطلقت شركة 

الكاسحة التي  GCS-200ضمن سلسلة مكونة من ثالثة مكائن كاسحة لأللغام والذخائر المتفجرة ویتم التحكم فیھا عن بُعد. تعد 
بصفاتھا الرائعة فھي مصممة  GCS-300والكاسحة الثالثة والكبیرة  GCS-100 أكملت الفراغ الموجود بین الكاسحة االولى

إزالة الذخائر المتفجرة  المتعدد االغراض حیث تتمیز بوجود ملحقات وأدوات تمكنھا من مواجھ أكبر التحدیات فيلالستخدام 
)EODوالعبوات الناسفة ( )IEDs.(  
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) بأطالق GCSقامت شركة ( 2016في دیسمبر كانون االول  GCS-100 بعد إطالق الكاسحة –في سویسرا  فراینباخفي مدینة 

مصممة بقدرة عالیة  GCS-200للتخلص من الذخائر المتفجرة والتي یتم التحكم بھا عن بعد.  GCS-200كاسحة األلغام الثانیة 
من أجل البقاء مستمرة في العمل عند مواجھ اكبر التھدیدات المتفجرة بكل أنواعھا فھي مصممة لالستخدام المتعدد األغراض في 

  .المناطق الخطرة
  
  كانیة استخدام الكاسحةإم 

 ) والعبوات الناسفةEODعلى سھولة االستخدام المتعدد األغراض عند إزالة الذخائر المتفجرة ( GCS-200 تركز الكاسحة
)IEDsأیضا. واألراضي الُملغمة وتطھیر مدارج الطیران ) وغیرھا من التھدیدات المتفجرة. یمكن استخدامھا في تطھیر الطرق 

  بمجموعة واسعة من الملحقات:تتمیز الكاسحة 
  )AT() واأللغام المضادة للدروع AP) للتخلص من األلغام المضادة لألفراد (Tiller( تلیر •
  )AT) واأللغام المضادة للدروع (APللتخلص من األلغام المضادة لألفراد () (Flail( السالسل المطرقة •
  )الناسفة وغیرھا من المواد المتفجرة الثقیلةإزالة العبوات ) (Manipulator Arm(الموجھ  الذراع •
  شفرة البلدوزر (تحریك التربة، وإزالة العقبات) •
  )الرافعة الشوكیة (التعامل مع األشیاء الثقیلة •
تدمیر وجمع المواد الخطرة وإزالة الذخائر المتفجرة والذخائر غیر ( Runway flail تطھیر المدارج بالسالسل المطرقة •

  )UXOالمتفجرة 
  )نظام تطھیر المدارج (جمع وإزالة الذخائر العنقودیة والحطام •

GCS-200 تتمیز بوجود كابینة قیادة مصممة بخصوصیة عالیة لتعطي قیادة سھلة وامنة بنظام التحكم عن بعد.  
  

  االلة المناسبة للمھمة المناسبة
تبدأ في الثبات في المیدان والقوة الموثوقة جنبا إلى جنب مع  الثالثة لدیھا استراتیجیة خاصة في صناعة الكاسحات GCS  شركة

ان مناطق الصراع في "الملحقات األساسیة والمصنعة خصیصا حسب الطلب إضافة الى األدوات والملحقات األمامیة والخلفیة. 
عنھا لتطھیر المناطق  ال غنىھي بمثابة األداة التي  GCS-200العالم الیوم تشكل تھدیدا غیر مسبوق لقوات األمن والمدنیین و

ید لقد صرح الس. امنة مرة أخرى مما یقلل من الخطر على حیاة اإلنسان المتفجرة لجعل المناطق الخطرة والتخلص من كافة الذخائر
یر قائال: " لقد استثمرنا الكثیر من الموارد لتطو Global Clearance Solutionsفیلیب فون میخائیل، الرئیس التنفیذي لشركة 

  ."لتكون األكثر تقدما مع مجموعة واسعة من الملحقات للتخلص من الذخائر المتفجرة. وصناعة مجموعة من الكاسحات
  

  للكاسحة المزایا الفریدة
للمساعدة  V) المصنوعة من الصلب وجعل البدن على شكل Ballistic Protection( البالستیةبالحمایة  GCS-200تم جھیز 

  :تحتوي على مزایا عدیدة تعطي فوائد مثالیة في العمل مثل  GCS-200 .في تبدید انفجارات األلغام
  القدرة العالیة من اجل حیاه أطول للكاسحة •
  قدرة العمل متعددة األغراض •
  )Automatic Transmissionناقل حركة أوتوماتیكي من اجل المرونة التشغیلیة ( •
  ةخدمة وصیانة مثالی •
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  Global Clearance Solutionsنبذة عن شركة 

  
شركة رائدة في المجال األمني وتوفیر الحلول المیكانیكیة اآلمنة والموثوقة والفعالة من حیث التكلفة للتخلص من  GCSتعد شركة 

فضالً تطھیر الطرق ومدارج  ) ومخلفات الحرب األخرىIEDsاأللغام المزروعة في األرض والعبوات الناسفة المصنوعة یدویًا (
من كاسحة وملحقات یُمكن تغییرھا بسرعة تبعًا لالستخدام. تتكون ھذه الملحقات من الذراع اآللیة  GCSالمطارات. تتكون مكائن 

)Manipulator Arm( ) إلزالة العبوات الناسفة باإلضافة الى ملحق اخر لتدمیر االلغام ضد األشخاصTiller یعمل لدى .(
بسویسرا  فراینباخموظفا من ذوي الخبرة موزعین عبر مقر الشركة الرئیسي في  50في الوقت الحالي أكثر من  GCSشركة 

  بألمانیا. شتوكاخوكذلك المقر المصنع في 
  
  

  www.gcs.chلمزید من المعلومات حول الشركة، یُرجى زیارة الموقع 
  

the-in-events/gcs-and-www.gcs.ch/news- على معلومات ووثائق أخرى: یُرجى استخدام الرابط التالي لالطالع
news  

  
  

  :لالتصال
  میكوتا أندریاس

  رئیس قسم التسویق واالتصاالت
  16 15 511 55 41 +           الھاتف

  71 91 839 78 41+ الھاتف المحمول
  a.mikota@gcs.ch   البرید اإللكتروني

  www.gcs.ch   موقعال
  
	

	


