COBRA

4x4 TAKTİK TEKERLEKLİ ZIRHLI ARAÇ

Her zaman göreve hazır...
4x4 taktik tekerlekli zırhlı aracı COBRA, Otokar’ın dünya çapındaki lojistik desteği ile de
en zor zamanlarda bile daima Silahlı Kuvvetlerimizin yanında....
En zorlu koşullarda, en ağır arazi şartlarında, en
tehlikeli bölgelerde; görevin başarılması ve askerimizin
güvenliği herşeyin önünde... Yüksek koruması, üstün
hareket kabiliyeti ve farklı görevlere uygulanabilir yapısı
ile COBRA her zaman yanınızda, her zaman
göreve hazır...

Her koşulda atak ve hızlı

COBRA, en zorlu arazi koşullarında, en tehlikeli görevlerde
hiçbir zırhlı aracın sunmadığı hareket kabiliyetini
mürettebatınıza sunar. Yüksek güç/ağırlık oranına sahip
COBRA, bağımsız süspansiyon sistemi, sürekli dört çeker
çekişi, otomatik şanzımanı, otomatik kilitlemeli ön ve arka
diferansiyelleri ile tüm dünyada kendi sınıfında en üstün
hareket kabiliyeti sunan araçlar arasındadır. Geniş lastikleri
ve merkezi basınç ayarlama sistemi ile her arazi koşulunda
başarılı...

COBRA sayesinde, farklılaşan tehditler, değişen ihtiyaçlar
karşısında Silahlı Kuvvetlerimiz koruma ve hareket kabiliyeti
arasında tercih yapmak zorunda değil. Her iki özelliğini
dünyanın pek çok coğrafi ve iklim koşulunda kanıtlamış
olan COBRA modüler gövde yapısı ile tüm askeri
uygulamalar için ideal bir platform.

Yüksek taşıma kapasitesi

Güvenilirlik

Üstün koruma

Dünyada çöllerden bataklıklara, soğuk alanlardan,
tropik iklimlere kadar farklı coğrafi bölgelerde, en zorlu
çatışma koşullarında kendini ispatlamış olan COBRA
en iyi hizmet için dünyanın en güvenilir mekanik
aksamlarını kullanır.

Daima mürettebatın güvenliğini ve konforunu ön planda
tutan COBRA, görevin türüne, aracın özelliklerine, silah
sistemine ve ekipman donanımına göre değişen
kapasitesi ile 9 kişiye kadar mürettebatı en zorlu
koşullarda görevden göreve taşır.

Taktik tekerlekli zırhlı araç COBRA, üstün arazi
performansına ve üstün beka kabiliyetine sahip.
Monokok yapıdaki geniş açılı zırhlı gövdesi ile özellikle
patlayıcı ve mayınlara karşı kendi sınıfındaki araçlar
arasında ön plana çıkan COBRA, her türlü görevi
tamamlamak için ideal bir platform.

Üstün koruma, eşsiz arazi kabiliyeti

Mayına karşı etkin koruma

Günümüzde artan mayın tehdidine bağlı olarak COBRA’nın
tasarımında mayınlara ve araç yanında patlayan parça tesirli
patlayıcılara karşı koruma ön plandadır. COBRA’nın taban
ve çamurluklarının yapısı A/P ve A/T tipi mayınlara karşı
personeli korur. Özel olarak mayın etkisini sönümleyecek
şekilde tasarlanmış araç koltukları mürettebatın can
güvenliğini sağlar. Korumayı artırmak için çelik zırhlı tabana
ilave olarak personel bölümü tabanında mayın etkilerini
sönümleyen kompozit malzemeden ikinci bir balistik taban
yer alır. Test alanlarında ve gerçek çatışma koşullarında
defalarca sınanan COBRA mürettebat için mayına karşı
etkin koruma sağlar.

Silah sistemleri

Her türlü görevi başarıyla tamamlamaya hazır olan COBRA,
modüler yapısı ve Otokar mühendisliği sayesinde farklı
görevlere uygulanabilir bir platformdur. COBRA aracına,
araç tipine ve görev tanımına göre uygun olan gece görüş
periskopları veya termal kabiliyetli atış kontrol sistemleri ile
entegre edilmiş 7,62 veya 12,7 mm makinalı tüfekler,
40 mm bombaatar, 20mm top, tanksavar veya uçaksavar
füze atış kabiliyetli kuleler takılabilir.

Balistik koruma

Tüm kritik mekanik bölümleri zırh gövdesi içinde olan
COBRA’nın gövdesi zırh delici (A/P) piyade tüfek
mermilerine dayanıklıdır. Monokok tipteki gövde yapısı ve
yan duvar açıları; aracın balistik korumasını daha da
artıracak ve daha yüksek kalibreli tehditlerde sektirme
görevini üstelenecek şekilde tasarlanmıştır. Aracın düşük
düzeydeki akustik ve termal izi tehdit tarafından tespitini
zorlaştırır.

Güçlü motor

COBRA’nın V8 tipinde 190 beygir gücünde turbo şarjlı
dizel motoru araca üstün çekiş gücü sağlar. Motor gücü
rakımdan minimum seviyede etkilenir. Zırh koruması içinde
bulunan ve gerektiğinde F-34 tipi yakıtla da çalışabilen
motor, düşük yakıt tüketiminin yanısıra tüm bakım
noktalarına kolayca ulaşılabilirliği ile görev sırasında yarı
yolda bırakmaz.

Merkezi lastik şişirme sistemi

COBRA’da daha iyi çekiş, daha fazla konfor sağlaması
ve farklı arazi şartlarında daha iyi yolu kavraması için
merkezi lastik şişirme sistemi sunulur. Araç sürücüsü, ön
lastiklerin veya arka lastiklerin hava basınçlarını araç
içinden ayarlayabilir. Acil durumlarda lastiklere hava
basabilir, araç içindeki basınç göstergeleri ile lastik
basınçları takip edebilir.

COBRA uygun gövde yapısı ile
birçok değişik görevde kullanılabilir.
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Genel Maksat Aracı
Personel Taşıyıcı
Ambulans
Keşif Aracı
Komuta Kontrol Aracı
Muharebe Aracı
İleri Gözetleme Aracı
Silah Platformu
(12,7 mm, 40 mm bombaatar, TOW, Milan
gibi tanksavar veya Stinger gibi uçasavar füzeleri)
� NBC Keşif Aracı
COBRA aracının tasarımında çok yönlülük, değişik
görevlere uyarlanabilirlik, önemli tasarım kriterleri
arasında yer alır. Aynı gövde ve mekanik alt yapı
kullanarak çok çeşitli görevlere uygun maliyet ve
lojistik etkin bir platform ortaya koyar.

Farklı görevlere uyarlanabilir modüler yapı
Aynı platformda farklı görevlere uyarlanabilir COBRA, her görevde silahlı kuvvetlerin yanında...

JAMMER ARACI

KEŞİF ARACI

40 mm BOMBAATAR PLATFORMU

İÇ GÜVENLİK ARACI

TANKSAVAR PLATFORMU

KOMUTA ARACI

20 mm TOP PLATFORMU

NBC KEŞİF ARACI

PERSONEL TAŞIYICI

12,7 mm AÇIK KULELİ
PERSONEL TAŞIYICI

12,7 mm KAPALI KULELİ
PERSONEL TAŞIYICI

YARALI TAHLİYE ARACI

4 kıtada farklı tehditler altında
COBRA 4 kıtada farklı coğrafya ve tehditlere karşı görevde. COBRA; Türk Savunma Sanayiinin en önemli ihraç ürünlerinden
biri olarak birçok dost ülke silahlı kuvvetlerinin envanterinde başarı ile görev üstleniyor. COBRA’nın 4 kıtaya yayılmış kullanıcıları
arasına her yıl yenileri ekleniyor. COBRA aracı gerek yetenekleri gerekse farklı kullanım ve tehditler altında gösterdiği başarısı
ile kendi sınıfının en iyi aracı olduğunu ispat ediyor.

Lojistik destek

Kesintisiz ve ömür boyu lojistik destek için her koşulda Otokar’a
güvenilebilir... En riskli bölgelerde, anında ve yerinde, hızlı lojistik
destek Otokar’ın sunduğu en büyük ayrıcalık... Otokar’ın dünya
çapına yayılmış satış sonrası hizmetleri ve yedek parça tedarik
imkanı Silahlı Kuvvetlerimizin her an her göreve hazır olmasını
sağlıyor. Araçla ilgili detaylı sürücü ve bakım personelinin
eğitiminin yanısıra, Otokar askerimizin en zorlu anlarında
yanında oluyor; her koşulda ordumuza hizmet ediyor.

Kolay ve hızlı araca binme
ve aracı terketme

COBRA aracının geniş, tam açılan kapıları ve acil çıkış
tavan kapakları personelin araca hızlı binişini ve
gerektiğinde rahatça terk etmesini kolaylaştırır.

Amfibi özellik

Her coğrafi koşulda görev almak üzere tasarlanmış COBRA
istenildiği takdirde farklı araç tiplerinde amfibi özelliği ile
birlikte üretilir. Hidrolik tahrikli çift uskurlu itici sistem ile
gerektiğinde her türlü derin su geçişine haiz amfibi özelliğine
sahip olur.

Fark yaratan tecrübe
Taşınabilme

Göreve zamanında ve yerinde hazır olmak için COBRA,
gerektiği takdirde C-130 veya daha büyük tipteki nakliye
uçaklarının içinde veya kaldırma gücü uygun CH-47, CH-53
vb helikopter ile asılarak taşımaya uygun bir zırhlıdır. Araç
üzerinde havadan taşımayı sağlayacak tüm bağlantı
noktalarına sahip COBRA, bu özelliği ile istenilen noktaya
hızla nakil imkanı sunarken havadan indirme birliklerinde
de etkin kullanım sağlar.
Demiryolu taşımacılığı gabari kısıtlarına uygun tasarımı ile
COBRA, demiryolu ile vagon üzerinde taşınabilmekte ve
kullanıcıların lojistik beklentilerine cevap vermektedir.
COBRA, standart ölçülerdeki konteynerlere yüklenebilmesi
ile uluslararası alanda yaygın olarak kullanılan konteyner
taşımacılığının lojistik avantajlarını kullanıcılarına sunar.

Maks. 8 km/s

Yüzme hızı

1000 mm

Sudan geçme

%40

%60

Yan eğim

Dik eğim

400 mm

Dik engel geçme

800 mm

56°/57°

Hendek geçme

Yaklaşma / Uzaklaşma
açısı

AĞIRLIK VE BOYUTLAR
Azami Araç Ağırlığı
Azami Personel Kapasitesi
Uzunluk
Genişlik
Yükseklik (Gövde üstü)
Karınaltı Yüksekliği
MOTOR
TRANSMİSYON
TRANSFER KUTUSU
AKSLAR
SÜSPANSİYON
FRENLER
DİREKSİYON SİSTEMİ
LASTİKLER
ELEKTRİK SİSTEMİ

PERFORMANS DEĞERLERİ
Azami Hız
Yüzme Hızı (Amfibi versiyon)
Sudan Geçme
Yan Eğim
Dik Eğim
Dik Engel Geçme
Hendek Geçme
Yaklaşma Açısı
Uzaklaşma Açısı
Hareket Sığası

Merkezi Lastik Şişirme Sistemi (CTIS)
6700 kg
9, sürücü ve komutan dahil
5480 mm (Vinç dahil)
2240 mm
2100 mm
400 mm
Turbo Şarjlı Dizel Motor
190 BG
Otomatik
Sürekli 4 çeker tahrikli, 2 hızlı ve kilitlenebilir tipte
Bağımsız tipte salıncaklı, hipoid diferansiyelli
Helezon yaylı, hidrolik amortisörlü
Servo takviyeli ön ve arka diferansiyel çıkısına akuple edilmis disk frenler
Hidrolik takviyeli
Patlak gider 37x12,50 R 16,5 lt
24 V,
12 V 120 Ah bakım gerektirmeyen aküler,
28 V alternatör

Patlak Gider Lastik
İklimlendirme Sistemi
Tavan Klapesi
Gözetleme Camları ve Atış Mazgalları
Kurtarma Halkaları
NATO Tipi Karartma Lambaları
NATO Harici Start Soketi
Telsiz Hazırlığı
Personel Emniyet Kemerleri
Havalandırma Fanı

Amfibi Kabiliyeti
Soğuk İklim Kiti
360° Durumsal Farkındalık Sistemi
Elektrikli Vinç (5,5 ton çekme kapasiteli)
KBRN Filtre Sistemi

100 km/s
8 km/s
1000 mm
%40
%60
400 mm
800 mm
56° (Vinçli)
57°
600 km

Otomatik Yangın Söndürme ve İnfilak Bastırma Sistemi
Telsiz ve İç Konuşma Sistemi
Sis Havanları
Sürücü Görüş Sistemi
Sürücü ve Komutan İçin Gece Görüş Periskopları
Projektör
GPS/INS
Barikat Kırıcı
Sis Farı

AZ53TF-19

Teknik özellikler nominal bilgileri kapsamaktadır. Burada verilen teknik özellikler
araç özelliklerine ve aracın ekipmanlarına göre değişebilir. Otokar araç
özelliklerini ve ekipmanlarını daha önceden değiştirme hakkını saklı tutar.
Burada verilen özelliklerin ve ekipmanların detayları yerel ihtiyaç ve şartlarına
göre değişebilir.
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