
PIAP SCOUT® to robot do szybkiego rozpoznania terenu i miejsc trudnodostępnych.
Dzięki modułowej budowie robota, możliwe jest wykorzystanie go jako mobilnej platformy do inspekcji 
np. podwozi samochodowych bądź wąskich przestrzeni. Po zamontowaniu manipulatora na bazie 
mobilnej można podejmować przedmioty o masie do 5 kg.

Cechą szczególną jest doskonała manewrowość i duża prędkość (7 km/h). 
Dzięki zastosowanym napędom robot sprawnie pokonuje nierówności terenu oraz przeszkody o kącie nachylenia do 45°.
Koła robota mogą być łatwo zdemontowane, co pozwala na zmniejszenie jego gabarytów. 
Niewielka masa oraz kompaktowe wymiary ułatwiają transport i przenoszenie urządzenia, np. w plecaku.

Robot wyposażony jest w 4 kamery, posiadające oświetlacze LED IR lub LED światła białego, dzięki czemu robot może 
wykonywać zadania w różnych warunkach oświetlenia. Opcjonalne wykorzystanie transmisji światłowodowej umożliwia 
operowanie robotem z bezpiecznej odległości nawet w środowisku o dużym poziomie zakłóceń elektromagnetycznych.

Robot mobilny PIAP SCOUT® jest przystosowany do współpracy z różnorodnym wyposażeniem dodatkowym. Są to m.in.: 
wyrzutnik pirotechniczny (np. RE 70M3 Plus - Chemring, Proparms Recoilless 12,5 mm i 20 mm), strzelba samopowtarzalna 
(np. Benelli), urządzenie RTG, czujnik oparów materiałów wybuchowych, czujnik skażeń chemicznych, aktywna nawijarka 
z światłowodem, magistrala do zdalnego odpalania ładunków wybuchowych.

mały robot
do rozpoznania

PIAP SCOUT



W związku ze strategią ciągłego udoskonalania produktów, PIAP zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji, wyglądu oraz konstrukcji produktów opisanych  
w niniejszej ulotce bez wcześniejszego powiadomienia.

Robot Mobilny PIAP SCOUT®
Wymiary (długość x szerokość x wysokość):
w pozycji złożonej:

z kołami, manipulatorem i kamerą:  67x54x57 cm
z manipulatorem i kamerą, bez kół:  66x40x56 cm

wysokość bazy mobilnej:
bez manipulatora i kamery 21 cm
bez manipulatora, kamery i kół: 20 cm

Masa robota wraz z manipulatorem, kamerą główną  
i akumulatorem: (bez wyposażenia dodatkowego): 27,5 kg
Zasięg transmisji radiowej:  do 800 m
Czas operacyjny (zależny od rodzaju misji,
możliwość szybkiej zmiany akumulatora): ok. 2 h
Prędkość (dwa zakresy):

tryb operacyjny:  do 1,8 km/h
tryb normalny: do 7 km/h

Stopień ochrony:  IP 65
Akumulator: LiFePo4; 33 V 
Pojemność akumulatora: 5 Ah
Orientacyjny czas ładowania akumulatorów: 
(identycznych dla bazy mobilnej robota i stanowiska 
operatorskiego, możliwość szybkiej wymiany): 2 h
System napędu: gąsienicowo-kołowy z uchylnymi przednimi gąsienicami 

Mobilność:
Pokonywanie przeszkód pionowych: do 20 cm
Pokonywanie schodów: do 30°
Zdolność pokonywania pochyłości:  do 45°
Dopuszczalny przechył boczny: do 35°
Prześwit:

z kołami 6 cm
bez kół 5 cm

Manipulator:
Maksymalny udźwig:

w pełni złożonego z przodu: 5 kg
w pełni rozłożonego z przodu: 2,5 kg

Maksymalny zasięg
w pionie:

licząc od podłoża: 1,5 m
stojąc na przednich gąsienicach: 1,65 m

w poziomie:
licząc od krawędzi gąsienic: 0,84 m
licząc od osi obrotu: 1,17 m

Liczba stopni swobody (zdalnie sterowanych): 2 
+ zacisk szczęk chwytaka, w opcji manualnie wysuwane ramię 
teleskopowe oraz ruchomy nadgarstek chwytaka 
Rozwarcie szczęk chwytaka: 20 cm

Kamery: 4 szt.
	Główna: ruchoma kamera PTZ, kolorowa, 22 x zoom optyczny  

z oświetlaczami LED IR lub LED światła białego, o zmiennej ogniskowej 
Zakres ruchu kamery: w osi pionowej 350°, w poziomej 150°

	Chwytakowa: kolorowa , z oświetlaczami LED IR lub LED światła 
białego, z wbudowanym podgrzewaczem i możliwością szybkiego 
demontażu lub zmiany położenia

	Przednia jezdna: kolorowa, ruchoma, z oświetlaczami LED IR  
lub LED światła białego, z wbudowanym podgrzewaczem

	Tylna jezdna: kolorowa, z oświetlaczami LED IR lub LED światła 
białego, z wbudowanym podgrzewaczem

Ponadto baza mobilna wyposażona jest w: 
wodoodporne mikrofony 2 szt.
wodoodporny głośnik 1 szt.

Złącza:
Akcesoriów, światłowodowe, manipulatora, diagnostyczne

Stanowisko operatorskie
Wymiary (długość x szerokość x wysokość):
podczas pracy:  52x50x50 cm
po złożeniu: 52x36x18 cm
Masa stanowiska operatorskiego: 12 kg
Operacyjny czas pracy: 4 - 5 h 
Akumulator: jak dla bazy mobilnej, identyczne parametry
Monitor LCD:  kolorowy, 15” 

Złącza:
Audio/Video We/Wy, światłowodowe, słuchawkowe, mikrofonowe, 
diagnostyczne 

Wyposażenie standardowe
	Zewnętrzna ładowarka akumulatora bazy mobilnej
	i stanowiska operatorskiego
	Urządzenie diagnostyczne

Wyposażenie opcjonalne
	Uchwyt do bezodrzutowego wyrzutnika pirotechnicznego  

z kamerą i wskaźnikami laserowymi (RE 70M3 Plus – Chemring, 
Proparms Recoilless 12,5 mm i 20 mm *)

	Uchwyt do strzelby z kamerą i celownikiem kolimatorowym  
(Benelli M4 Super 90 *)

	Uchwyty do urządzeń X-Ray (Vision-X MK5, Dimap *)
	Uchwyt do czujnika oparów materiałów wybuchowych (MO-2M *) 
	Uchwyt do czujnika skażeń chemicznych (AP2C *)
	Wymienne szczęki (kształtowe)
	Manipulator z ręcznym wysuwem oraz ruchomym nadgarstkiem 

chwytaka
	Nawijarka pasywna światłowodowa do 300 m
	Aktywna nawijarka światłowodowa do 300 m
	Magistrala do zdalnego odpalania ładunków wybuchowych
	Zestaw anten zewnętrznych
	Zestaw negocjacyjny (wymaga sterowania światłowodowego)
	Cyfrowy rejestrator audio/video
	Pilot – mały panel sterowniczy
	Akumulator zapasowy stanowiska operatorskiego i bazy mobilnej
	Zasilacz sieciowy stanowiska operatorskiego 110 V – 230 V
	Stacja przekaźnikowa (wymaga podłączenia światłowodu  

lub pasywnej nawijarki światłowodowej)
	Wybijak do szyb
	Koszyk transportowy

*inne na zapytanie

Deklarujemy gotowość modyfikacji robota  
oraz wyposażenia opcjonalnego  
zgodnie z potrzebami użytkownika.
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Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP
Dział Sprzedaży i Marketingu Produktów Specjalnych
Aleje Jerozolimskie 202, 02-486 Warszawa

Tel.   (22) 874 03 26
Fax. (22) 874 03 40
e-mail: mds@piap.pl
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