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 فریدة و جدیدة ةحطم Solutions	Clearance	Global شركة  تقدم
 المتفجرة الذخائر من التخلص أجل من حالیا، المتوفرة ااستخدام واألسھل ودمًجا تعددا األكثر العمل محطة GCS-100 آلة تُعد

)EOD .(بُعد، عن فیھا التحكم یتم أجزاء ثالثة من مكونة سلسلة ضمن جدیدة آلة أول فھي  ُ  اتالصراع مناطق متطلبات لبيوت
 .الطلب حسب المعدة و تلك أو المخصصة غیر واألدوات الملحقات باستخدام ھذا و العالم، أنحاء جمیع في جدیدةال تحدیاتالو
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 عملیة في لتحكما أجل من GCS-100 محطة مؤخرا Solutions	Clearance	Global شركة أطلقت - سویسرا ،فراینباخ
 بالعملیات للقیام ااستخدام واألسھل ودمًجا تعددا األكثر لتكون ُصممت قد و .بُعد عن) EOD( المتفجرة الذخائر من التخلص
 مناطق في األغراض متعددال االستخدام قابلیة على المتزاید للطلب GCS شركة تستجیب حیث ،األبعاد متعددةال تلك كذاو الخطیرة

 .العالم أنحاء جمیع في الدائم، التغیرب المتمیزة النزاعات

 األغراض متعدد االستخدام إمكانیة 

 العسكریین والعمالء األمن عمالء احتیاجات لتلبیة ،التحدید وجھ على،  GCS-100 محطة تطویر تم الحالي، العادي اإلصدار في
 و – تخیلھا یمكن التي تعقیدا األكثر الحاالت مع بسھولة للتكیف قابلة الجدیدة المنصات جمیعف. اإلنسانیة المنظمات عن فضالً 
 ناسفة عبواتب الُملغمة والممرات الطرق لمواجھة GCS-100 ةحطم تصمیم تم. الحل ھي األغراض متعددال االستخدام قابلیة

) AP( لألفراد المضادة األلغام إلزالة تصمیمھا تم كما). UXO( المتفجرة غیر الذخائر من التخلص وكذا) C-IED( یدویًا مصنوعة
 ).PSSM( المخزون إدارة برامج فيو المادي األمن برامج سیاق في استخدامھا عند أیًضا فوائد ولھا میكانیكیًا

 للعمالء الخاصة المتطلبات یُلبي تصمیم

 جانب إلى تماًما جدید عرضب الدفة وذراع الموجھ الذراعك السابقة والملحقات للمنصات الُمجّربة الموثوقیةب GCS محطة تختص
	Global لشركة التنفیذي الرئیس ائیل،كمی فون فیلیب صرح .األمامیة الواجھة وأدوات الطلب حسب المعدة الملحقات

Clearance	Solutions الخاصة المتطلبات جمیع تلبیة شأنھا من التي المتقدمة حطةالم ھذه مثل بإنتاج فخورون نحن": قائال 
 ".للعمالء والمستقبلیة الحالیة

 الرفع ومقابض العادم غاز وأنبوب المراقبة كامیرا ونظام اإللكترونیة وحداتكال الضروریة الجودة عوامل تثبیت اآلن تم لقد
 بالكامل تصمیمھ أُعید جدید، تبرید نظام ھناك. الخارجي الغالف تحت دمجھا أو بإحكام ،المنافسین منصات في للخطر المعّرضة

 لمحطة أن كما. المكونات لجمیع االفتراضي العمر إدامة عن فضالً  للمحرك فعالیة وأكثر أسرع تبرید یضمن عكسي، بترتیب
GCS-100 أن كما. المكونات جمیع إلى والسھل السریع للوصول الصقر جناح أغطیة غرار على وأبواب للوزن جیدًا توزیعًا 

 طائرة أو ثابتة أجنحة ذات طائرة باستخدام الجو عبر أو دوالیب 4 مركبة باستخدام وھذا العمل، منطقة وإلى من النقل سھلة اآللة
 .ھلیكوبتر
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 Solutions	Clearance	Global شركة عن نبذة
 من للتخلص التكلفة حیث من والفعالة والموثوقة اآلمنة المیكانیكیة الحلول وتوفیر ياألمن المجال في رائدة شركة GCS شركةتعد 

. الممرات تحضیر عن فضالً  األخرى الحرب ومخلفات) IEDs( یدویًا المصنوعة الناسفة والعبوات األرض في المزروعة األلغام
 العبوات إلزالة اآللیة الذراعمن  األدوات ھذه تتعدد. لالستخدام تبعًا بسرعة تغییرھا یُمكن وأداة ةطحم من GCS منتجات تتكون
 من موظفًا 50 من أكثر الحالي الوقت في GCSشركة  لدىیعمل  .األرض في المزروعة األلغام لتدمیر الذراع ملحق إلى الناسفة

 .ألمانیاب شتوكاخ في اإلنتاج لحقةمكذا و سویسراب فراینباخ في الرئیسي الشركة مقر عبر عینزوم الخبرة، ذوي
	

 www.gcs.ch الموقع زیارة یُرجى الشركة، حول المعلومات من لمزید
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