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MOTORIZADO
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Photos Copyright Nexter/Aspheri/Moreau. Imagery used for illus-
tration only. Specifications are subject to change without notice. 
©2016 Nexter Systems. All right reserved. NERVA® is a registered 
trademark of Nexter Systems.

Seu representante: 

13 route de la Minière - 78034 Versailles Cedex - France
Telefone: + 33 1 39 49 33 22 - Fax: + 33 1 39 49 85 22
www.nexter-robotics.com - contact@nexter-robotics.com

COMBATE CONTRA DISPOSITIVOS EXPLOSIVOS IMPROVISADOS

O Suporte do Disruptor Fixo é equipado com:
2 x lasers de apontamento

1 x μ-câmera de alvo
Controle a partir da estação de comando

NERVA-LG Plug & Play

Suportes para disruptores padrão
ABL2000L (AB PRECISION), ou RE50-28 M2 (CHEMRING) ou 12,5 mm Recoilless (PROPARMS)

ou Carbon Fire 10 ou ainda CTS Lance. Outros modelos sob encomenda

O suporte Disruptor Motorizado é equipado com:
1 x bloqueado do motor

2 x lasers de apontamento
1 x μ-câmera de alvo

Controle a partir da estação de comando
NERVA-LG Plug & Play



MÓDULO TRANS-
PORTADOR
NLGMKSP-TRA1

MÓDULO DE DEPÓ-
SITO DE OBJETOS

NMKE-EXD

TRANSPORTE E LOGÍSTICA

Descrição:

Transporte e deposite qualquer tipo de objeto (C4, 
medicamentos, indicador de posição, sensor...) Tamanho 
máximo 150 x 100 x 50 mm, peso máximo 1 kg.

O dispositivo é pilotado à distância a partir de uma 
estação de comando (portátil ou no veículo) com o 
objetivo de enviar as cargas de explosivos ou outros 
componentes em segurança.

Descrição:

Transporte qualquer tipo de objeto com o módulo 
transportador (C4, medicamentos, munições, granadas...) 
Disponível em dois tamanhos: médio 70 x 90 x 60 mm e 
grande 120 x 90 x 60 mm.

Discreto e furtivo, você pode utilizar o seu robô como 
plataforma de transporte e logística (baixa assinatura 
sonora, de tamanho pequeno, rápido, etc.) O módulo 
transportador é em modo plug&play em 1 clique. Este 
módulo é geralmente utilizado em situações de 
negociação e transporte de munição.

LANÇA 
GRANADAS

NMKE-LTLL

GERADOR DE 
FUMAÇA
NMKE-SG

MÉTODOS NÃO LETAIS

Descrição:

O gerador de fumaça é disparado à distância a partir da 
sua estação de comando. É capaz de encher de fumaça 
um volume de 100m3 em menos de 90s.

Quando uma peça fica saturada de fumaça, uma lâmpada 
acesa não é mais vista a uma distância maior do que 30 
cm. A fumaça persiste por 4 a 6 horas 

Este modulo pode ser utilizado para aplicações de 
segurança e táticas (diversão, anti-invasão, etc.)

Descrição:

O lança granadas é concebido para realizar, em um único 
tiro, disparado a partir da sua estação de controle. Ele é 
Compatível com munições não letais como:

     -  Granadas NATO 40 mm ou 56 mm
     -  Gerador de fumaça
     -  Gás lacrimogênio
     -  Granada flash
     -  Granada ensurdecedora

O lança granadas é utilizável para qualquer tipo de 
situação de crise.


