
Robot interwencyjno-inspekcyjny INSPECTOR służy do operacji w terenie zurbanizowanym. 
Jest urządzeniem przeznaczonym głównie do prac związanych z rozpoznaniem, przenoszeniem  
i neutralizacją ładunków niebezpiecznych. Ze względu na swoją budowę może być również wykorzystywany  
do inspekcji, prowadzenia różnego typu prac w terenach zagrożonych lub niebezpiecznych, 
rozminowywania z wykorzystaniem kontrładunków, a także w działaniach antyterrorystycznych,  
zwiadowczych i rozpoznawczych.

Zastosowanie w bazie mobilnej napędu gąsienicowego z uchylnymi gąsienicami przednimi, zwiększa możliwości trakcyjne 
oraz umożliwia pracę zarówno w trudnych warunkach terenowych jak i wewnątrz budynków np. wjeżdżanie po schodach,  
bez względu na warunki oświetleniowe oraz atmosferyczne (w granicach określonych parametrami technicznymi urządzenia).

Manipulator robota INSPECTOR przystosowany jest do podnoszenia przedmiotów o masie do 60 kg. 
Dzięki dużej sile uciągu robota, możliwe jest holowanie lub przepychanie pojazdów o masie do 1500 kg.
System kontroli robota umożliwia jednoczesne sterowanie wszystkimi jego napędami, a program automatycznego 
składania manipulatora do pozycji transportowej przyspiesza i ułatwia przygotowanie robota do transportu. 

Robot mobilny INSPECTOR jest przystosowany do współpracy z różnorodnym wyposażeniem dodatkowym. Są to 
m.in.: wyrzutniki pirotechniczne (np. RE 70M3 Plus - Chemring, Proparms Recoilless 12,5 mm i 20 mm), strzelba 
(np. Benelli), urządzenie RTG, czujnik oparów materiałów wybuchowych, czujnik skażeń chemicznych, magistrala  
do zdalnego odpalania ładunków wybuchowych.
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Robot mobilny INSPECTOR
Wymiary (długość x szerokość x wysokość)
z manipulatorem i chwytakiem w pozycji złożonej: 171x67x114 cm
Masa robota wraz z manipulatorem, kamerą główną  
i akumulatorem:(bez wyposażenia dodatkowego): ok. 550 kg
Zasięg transmisji radiowej:  do 1000 m
Czas operacyjny (zależny od rodzaju misji): do 4 h
Prędkość: do 1 km/h
Stopień ochrony: IP 65
Akumulator: 2 x 12 V, 
Pojemność akumulatora: 2 x 85 Ah
Orientacyjny czas ładowania akumulatorów:  ok. 4 h 
System napędu: gąsienicowy z przednimi uchylnymi gąsienicami 
zakres ruchu uchylnych gąsienic przednich: +30°/-30°

Mobilność:
Pokonywanie przeszkód pionowych: do 20 cm
Pokonywanie schodów: do 35°
Zdolność pokonywania pochyłości: 

przodem  do 45° 
tyłem  do 45°

Dopuszczalny przechył boczny: do 22°
Prześwit: 14 cm

Manipulator:
Maksymalny udźwig

w pełni złożonego z przodu: 60 kg
w pełni rozłożonego z przodu: 30 kg

Maksymalny zasięg 
w pionie: licząc od podłoża: 2,54 m
w poziomie: licząc od osi obrotu: 2 m

Liczba stopni swobody (zdalnie sterowanych): 5 + zacisk szczęk chwytaka
Rozwarcie szczęk chwytaka: 32 cm

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

	Przednia jezdna: kolorowa, 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: 
wodoodporny dookólny mikrofon 1 szt.

Złącza:
Akcesoriów, sterująco/zasilające 

Stanowisko operatorskie
Wymiary (długość x szerokość x wysokość):

podczas pracy 236x67x80 cm
po złożeniu: 159x67x60 cm

Masa stanowiska operatorskiego: ok. 107 kg
Operacyjny czas pracy na akumulatorach: ok. 4 h  
(stanowisko operatora razem z konsolą)
Monitor LCD: kolorowy 15” 

Złącza:
Audio/Video We/Wy, anten zewnętrznych, sygnałowe, zasilające
Zasilanie zewnętrzne: 100 - 230 V AC, 1,1 kW 

Przenośna konsola:
Masa przenośnej konsoli sterowniczej  
wraz ze stelażem i szelkami: 9,5 kg
Operacyjny czas pracy: 3 h
Akumulator: żelowy, 2 x 6 V, 2 x 12 Ah 

Wyposażenie standardowe
	Kabel sterowania, wizji i ładowania akumulatorów 5 m
	Napierśnik (stelaż z szelkami) do przenośnej konsoli sterowniczej

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 RTG (Golden INSPECTOR®, Haiman, Dimap, 
Flatscan 27, Flatscan 30 *)

	Uchwyt do czujnika oparów materiałów wybuchowych (M0-2M *) 
	Uchwyt do czujnika skażeń chemicznych (AP2C *) 
	Wymienne szczęki (przedłużane, kształtowe)
	Przewód sterowniczy 100 m (maksymalnie do 150 m)
	Magistrala do zdalnego odpalania ładunków wybuchowych 
	Cyfrowy rejestrator audio/video
	Zapasowe akumulatory robota
	Zapasowe akumulatory stanowiska operatorskiego
	Ładowarka zapasowych akumulatorów robota  

i stanowiska operatorskiego 
	Wybijak do szyb
	Nożyce (do cięcia drutu)

*inne na zapytanie

Deklarujemy gotowość modyfikacji robota  
oraz wyposażenia opcjonalnego  
zgodnie z potrzebami użytkownika.

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.
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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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