
شريكك يف العمليات اآللية للتخلص من الذخائر املتفجرة

تنظيف المدرج

إزالة العبوات الناسفة

إزالة األلغام



أكثر منصات التخلص من الذخائر املتفجرة إحكامًا وتنوعًا وسهولة يف 
االستخدام واملتوفرة يف األسواق وتعمل بالتحكم عن بعد.

 فاعلية ضد األلغام املضادة لألفراد
  العمل يف األرض الوعرة 

                                  ذراع الدفة

إزالة األلغام

 حمطة األوامر والتحكم
  مسافة مواجهة آمنة

               مقصورة التشغيل

 تدمري العبوات الناسفة  
  قدرة على التشويش 

             ذراع الُمعالج

إزالة العبوات الناسفة

تطهير آمن وفّعال لمخلفات الحروب المتفجرة، بما في ذلك األلغام األرضية والذخائر غير المتفجرة والعبوات الناسفة والقنابل العنقودية.



 

تنظيف المدرج إزالة العبوات الناسفة إزالة األلغام

منصة ختلص من الذخائر املتفجرة آلية ومتنوعة األغراض متخصصة 
يف مهام التطهري اخلطرة مع أعلى املستويات يف مقاومة الظروف يف 

البيئات عالية التهديد.

تطهير آمن وفّعال لمخلفات الحروب المتفجرة، بما في ذلك األلغام األرضية والذخائر غير المتفجرة والقنابل العنقودية.

 تدمري العبوات الناسفة الثقيلة
 إمكانية التنقيب واالقتالع والقطع

    والتحطيم

              ذراع الُمعالج

 إزالة حواجز الطرق
  أعمال احلفر اخلفيفة

                             شفرة الجرار

 نقل املركبات املشبوهة
  رفع أمحال حىت وزن 3 طن

                              رافعة شوكية

 مجع الذخائر غري املتفجرة
  أعلى املستويات يف مقاومة الظروف

                            مدراس المدرج

 التخّلص من الذخائر غري املتفجرة
    والقنابل العنقودية 

  إمكانية اجلمع والتنظيف 

           نظام تطهير المدرج

 تدمري األلغام املضادة لألفراد/األلغام
    املضادة للدروع

  اختراق ثابت لألرض

                                    ذراع الدفة

 تدمري األلغام املضادة لألفراد/األلغام
    املضادة للدروع

 فاعلية ضد الذخائر غري املتفجرة

مدراس



 Global Clearance Solutions تقدم شركة 
نطاقاًا ضخمًا من حلول اخلدمات من أجل تزويد العمالء بالدعم الكامل واملعدات، بدًءا من التسليم وصوالاً إىل العمليات امليدانية وأمور أخرى.

  إدارة المشاريع
مع تقدمي استشارات خاصة باملشاريع واإلدارة يف مجيع مراحل املشروع

  خدمات االنتاج
تتعّلق بتسليم قطع الغيار واآلالت من املصنع إىل امليدان ودعم التخليص

اجلمركي على الصادرات والواردات 

  التدريب
     مبا يف ذلك تدريب املشغلني وعمّال الصيانة وإعداد

     املدربني ودورات التوعية باملخاطر 

  الدعم الفني 
    عن طريق خط الدعم الفين املتوفر على مدار الساعة، باإلضافة إىل مراقبة

    وإمداد قطع الغيار وتقدمي املشورة العامة للعمالء على أرض الواقع 

  الخدمات التشغيلية
   من خالل خرباء تقنيني وعمال تشغيل يوفرون الدعم داخل البالد أو خارجها

   على مستوى العامل

شركة Global Clearance Solutions مزود رائد للحلول اآلمنة واملوثوقة والسريعة 
والفعّالة من حيث التكلفة يف جمال التخلص من األلغام األرضية والعبوات

الناسفة وخملفات احلروب األخرى.
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اخلدمات


