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50 yılı aşkın tarihi ve inşaat, savunma, enerji, madencilik, turizm, finans, ticaret ve hizmet 

sektörlerinde faaliyet gösteren 35’in üzerinde şirketinde istihdam ettiği 15.000’den fazla çalışanıyla 

Nurol Grup Şirketleri yalnızca Türkiye’de değil, Asya’dan Avrupa’ya, Afrika’dan Ortadoğu’ya uzanan 

geniş bir coğrafyadaki başarılarıyla biliniyor. Kurulduğumuz günden bu yana ülkemizde ve yurt 

dışındaki toplam iş hacmimiz 30 milyar doların üzerinde bir rakama ulaştı.

Nurol uluslararası rekabet ortamında gücünü artırmak adına dünyanın çeşitli bölgelerinde 

araştırmalar gerçekleştirmektedir. Ana faaliyet alanlarını muhafaza edip geliştirmeye odaklanarak 

öncelikli olarak inşaat, savunma, madencilik, teknoloji, turizm ve enerji sektörlerine yatırımlarını 

sürdürmektedir.

Nurol Teknoloji ülkemizin savunma endüstrisinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan balistik zırh 

üretim ve çözümlerini sunma amacıyla 2008 yılında kuruldu. Faaliyet gösterdiğimiz alanın, stratejik 

olarak kritik bir noktada yer alan ülkemiz için son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu şartlar 

karşısında, Nurol Teknoloji, değişen tehdit koşulları ve gerekliliklerine uygun olarak ileri teknik 

balistik zırh çözümleri sunmaktadır.

Bu bağlamda, kazandığımız başarıyı yalnızca Türkiye’de değil, uluslararası platformlarda da artırarak 

daha da güçlü bir topluluk haline gelmek adına ciddi adımlar atıyoruz. Değerli katkılarıyla başarılara 

imza atmamızı sağlayan tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunmak istiyorum.

Nurettin Çarmıklı
Yönetim Kurulu Başkanı
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Amacımız, “iyilerin kazandığı” bir 
dünya için, “iyi” olanı korumak.

Asimetrik terörizmin tüm dünyada ve ülkemizde yükseldiği bu süreçte, dost ve müttefik 

ülkelerin Güvenlik Güçlerinin sahada karşılaşabileceği en yüksek tehditlere karşı rekabet avantajı 

sağlayacak en hafif balistik çözümleri sunmaktayız. Kendi ham madde ve reçetelerimizle 

gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmalarımızda, tedarik zincirindeki olası aksaklıklardan kendimizi 

ve müşterilerimizi korumak için proje teslimlerindeki olması muhtemel gecikmeleri en aza 

indiriyoruz.

Saygılarımla,

Selim Baybaş
Genel Müdür
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Hakkımızda
Nurol Teknoloji 2008 yılında ileri teknik balistik seramikler üretmek için kurulmuş bir Nurol 
Holding Şirketler Topluluğu kuruluşudur. Kurulduğu günden itibaren araştırma ve geliştirmeye 
öncelik vermiş, üretim altyapısı için gerekli yüksek sıcaklık sinter fırınlarını bünyesinde geliştirip 
üreterek ürün geliştirme çalışmalarında önemli yol almıştır. Geçen 12 sene içerisinde, ileri teknik 
seramiklerle başladığı yolculuğuna ileri balistik çözümleri de ekleyerek devam etmiştir.

Alümina, Silisyum Karbür ve Bor Karbür Seramik üretimlerinin yanı sıra sivil alanda kullanımı 
olan Tungsten Karbür Seramikler Nurol Teknoloji seramik ürün gamı arasında yer almaktadır. 
Nurol Teknoloji, başta Türk Güvenlik Güçleri’nin olmak üzere, dünyadaki tüm dost ve müttefik 
ülkelerin ihtiyacı olan ileri teknolojik balistik seramikleri ve hibrit balistik koruyucu zırh çözümlerini 
Ankara’da yerleşik üç üretim tesisinde tek çatı altında üretmektedir.



DAHA
DERİNLEMESİNE
TEKNOLOJİ
Nurol Teknoloji bünyesinde iki balistik test laboratuvarı bulunmaktadır. 
Laboratuvarlarımız, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17025:2012 
standardına uygun olarak akredite balistik test laboratuvarı olmaya hak 
kazanmıştır.
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NIJ 0101.04
NIJ 0101.06
NIJ 0115.00
TS EN 1063
TS EN 1522
NIJ 0108.01
STANAG 2920
STANAG 4569
MIL-PRF-46103

BALİSTİK
TEST LABORATUVARLARIMIZ



Nurol Teknoloji bünyesinde kurulmuş olan Ar-Ge bölümünde; toz metalürjisi alanında 
mikro yapı, reçete hazırlama, yeni ürünler geliştirme alanlarında çalışmalar ve çalışmaların 
testleri gerçekleştirilmektedir. Sadece balistik seramik alanında değil, spinel şeffaf 
seramik, çatlak ilerlemesini engelleyen nano yapılar, grafen katkılı malzemeler, araç 
zırhlarında kullanılan ve tokluk-sertlik değerini kontrol eden akıllı yapılar gibi çalışmalar 
da şirketimiz bünyesinde yürütülmektedir.

Ülkemizde gerçekleştirilen konferans ve çalıştaylar dışında, uluslararası konferans ve 
bilimsel dergilerde de çalışmalarımız yayımlanmakta ve paylaşılmaktadır. 

TOZDAN,
GÜCE

ÖZEL
TASARIM

ÖZEL
ÜRETİM

OLAĞANÜSTÜ 
KORUMA
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Nurol Teknoloji, bünyesinde bulunan gelişmiş laboratuvar imkânları ile ham madde aşamasından 
nihai ürüne kadarki süreçte ürün kalitesi, yüksek performans ve ürün güvenilirliğini kontrol altında 
tutmaktadır. Laboratuvarlarımız kalite kontrol, ürün uygulamaları, teknik analiz ve araştırma 
geliştirme faaliyetlerinde kullanılmak üzere teknolojiye paralel gelişmiş ekipman ve cihazlarla 
donatılmıştır.

Nurol Teknoloji olarak,
  
 Mikroyapı analizleri,
 Malzemelerin içerdiği fazlara ait kalitatif ve kantitatif analizler,
 Malzemelerin termal özelliklerini belirleme,
 Toz ham madde ve ürünlerin tane boyutu ve şekillerini belirleme,
 Elyaf ve katı malzemelerin çekme ve basma dayanımı, uzama katsayısı gibi parametrelerinin belirlenmesi,
 Yüzey inceleme,
 Seramik malzemelerin Vickers sertlik değerini ölçme,
 Malzemelerde ses hızı ölçümü ve iç yapıdaki çatlakların belirlenmesi,
 Isıl analiz,
 Malzemelerin yoğunluk değerini ölçme,
 Nem, viskozite, ağırlık ve sıcaklık hassas ölçüm kabiliyeti,
 Koerzivite değerleri ve manyetik satürasyon ölçümü,
 Kimyasal analiz işlemlerini gerçekleştirebilmekteyiz.

KALİTE 
KONTROL
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İLERİ TEKNİK
SERAMİK ÇÖZÜMLERİ

DEĞİŞEN KOŞULLARA
UYGUN ÇÖZÜMLER



BOR KARBÜR
SERAMİKLER

ALÜMİNA
SERAMİKLER

SİLİSYUM
KARBÜR
SERAMİKLER

ZIRH ÇÖZÜMLERİNİ 
DESTEKLEYİCİ 
TEKNOLOJİLER

Bor karbür, elmastan sonra en sert malzemedir. Kimyasal ve 
mekanik korozyona karşı mükemmel dirence sahiptir. Çok düşük 
yoğunluğa (2,5 g / cm3) ve bu nedenle mükemmel bir direnç / 
ağırlık oranına sahiptir. Özellikle gelişmiş ülkelerde bu malzeme 
esas olarak personelin korunması ve helikopterlerin ve kargo 
uçaklarının zırhlanmasında kullanılmaktadır. Balistik koruma 
alanında bor karbür dünyadaki en ileri teknolojidir.

Ekonomik yapısı gereği kara ve deniz 
araçlarının zırhlanmasında kullanılır. Alümina 
seramikler ile her türlü tehdide karşı çözüm 
oluşturulabilmektedir.

Her türlü tehdide karşı personelin korunması ve kara ve 
hava araçlarının zırhlanmasında kullanılır. Ağırlık ve maliyet 
açısından Alümina ve Bor Karbür malzemelerin arasında yer 
almaktadır.

Zırh çözümleri genellikle bir veya daha fazla malzemeden oluşan hibrit 
çözümlerdir. Kombine malzemeler, farklı amaçlarla zırh sistemine katkıda 
bulunur. Farklı özelliklere sahip olan bu ileri teknik malzemeleri bir araya 
getirmek de oldukça zordur. Nurol Teknoloji, gelişmiş seramik teknolojisinin 
yanı sıra, kompozit teknolojisi ve seramik-kompozit-metal malzemelerin 
birleştirilmesine yönelik teknolojileri de ileri seviyede kullanmaktadır.
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İNOVASYONU
YÖNETMEK
Hayat kurtaran ürünler ortaya koymak hayati önem taşımaktadır. 
Yaptığımız her bir geliştirmeyle daha fazla koruma sunup, daha fazla 
hayat kurtarabileceğimize inanıyoruz. İnovasyon yaparken en büyük 
motivasyonumuz, sahada mücadele edenlerin evlerine güven içinde 
dönmeleri.
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KORUMAYI GELİŞTİRİYORUZ ÇÜNKÜ
YAŞAMI ÖNEMSİYORUZ

PERSONEL 
BALİSTİK
KORUMA 
ÇÖZÜMLERİ



Tabloda yer alan plakaların hepsi Stand Alone plakalardır. Ayrıca daha düşük ağırlık ve kalınlıkta ICW koruma sağlayabiliyoruz.

Yukarıda belirtilen plakalar ±5 mm genişlik/uzunluk ve ±2 kalınlık toleransına sahiptir.

Müşteri ihtiyacına göre geniş bir yelpazedeki ürünler özel olarak tasarlanıp gönderilebilmektedir.

Lütfen ihtiyaçlarınızı paylaşmak için bizimle iletişime geçin; biz de sizin için en hafif ve en güvenilir çözümü sunalım.

SERT BALİSTİK
KORUMA 
ÇÖZÜMLERİ
Yüksek Kalite - Güvenilir - Yüksek Teknoloji

2726

NIJ 0101.06 Mühimmat Atış
Sayısı

250 x 300 mm Göğüs Plakası Kalınlık 
(±2mm)

Kompozisyon

Balistik Standart Ağırlık (gr) (±100gr)

NIJ III 7.62x51 mm 6 1000 23 PE

NIJ III+ 7.62x39 MSC 6 1100 24 PE

NIJ III++
5.56x45 SS109

6 1750 26 Seramik + PE
308. Win (M80)

NIJ IV - 7.62x39 BZ (AP) 1 2000 23 Seramik + PE

NIJ IV 7.62x63 M2AP 1 2350 24 Seramik + PE

NIJ IV - 7.62x39 BZ (AP) 3 2150 23 Seramik + PE

NIJ IV 7.62x63 M2AP 3 2600 25 Seramik + PE

Balistik Standart Mühimmat Atış
Sayısı

Yan Plaka 150x150 mm Kalınlık 
(±2mm)

Kompozisyon

Ağırlık (gr) (±50gr)

NIJ 0101.06 Seviye III 308. Win (M80) 1 410 28 PE

NIJ 0101.06 Seviye 
IV-

5.56x45 SS109
1 600 26 Seramik + PE

308. Win (M80)

VPAM 10 7.62X54R API (B32) 1 850 25 Seramik + PE

NIJ 0101.06 Level IV 7.62x63 M2AP 1 850 25 Seramik + PE

VPAM Mühimmat Atış
Sayısı

SAPI Medium Göğüs Plakası Kalınlık 
(±2mm)

Kompozisyon

Balistik Standart Ağırlık (gr) (±100gr)

VPAM 6 7.62X39 MSC 3 1050 24 PE

VPAM 7 5.56X45 SS109
7.62x51 Nato Ball M80

3 1700 26
Seramik + PE

VPAM 8 7.62X39 BZ (AP) 3 2150 23 Seramik + PE

VPAM 9 7.62X51 AP (P80) 3 2600 24 Seramik + PE

VPAM 10 7.62X54R API  (B32) 3 2850 25 Seramik + PE

GOST 
R 50744-2014 
Balistik Standart

Mühimmat Atış
Sayısı

SAPI Medium Göğüs Plakası Kalınlık 
(±2mm)

Kompozisyon

Plaka Ağırlık (gr) (±100gr)

BR4 5.45X39 (6P20) 3 1700 20 Seramik + PE

BR4 7.62X39 BZ (AP) 3 2150 23 Seramik + PE

BR5 7.62X54R API  (B32) 3 2900 25 Seramik + PE



YUMUŞAK BALİSTİK 
KORUMA ÇÖZÜMLERİ

Yüksek Kalite - Güvenilir - Yüksek Teknoloji
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Balistik Standart Mühimmat Alansal Ağırlık (Kg/M2) +/- 0,1 Kompozisyon

NIJ 0101.04 Seviye 2
9x19mm FMJ RN

3,9
Aramid/UHMWPE

.357 Magnum JSP

NIJ 0101.04 Seviye 2
9x19mm FMJ RN

5.8 Aramid/UHMWPE.357 Magnum JSP

NIJ 0115.00 Seviye 1 P1 / S1 Bıçak Koruma

NIJ 0101.04 Seviye 3A
9x19mm FMJ RN

4.1
Aramid/UHMWPE

.44 Magnum SJHP

NIJ 0101.06 Seviye 3A
.357 SIG FMJ FN

4.8
Aramid/UHMWPE

.44 Magnum SJHP

NIJ 0101.06 Seviye 3A

.357 SIG FMJ FN

6.8 Aramid/UHMWPE.44 Magnum SJHP

NIJ 0115.00 Seviye 1 P1 / S1 Bıçak Koruma



BALİSTİK KORUMA 
KALKANI 
VE VİZÖR SETİ
Sınırları Koruyoruz

Dahili
Özellikler

Balistik Cam (vizör) (180x100 BR7)
Tutamak Kolu
Kenar Koruması
Destek Aksesuarları için Velcro
Taşıma Çantası
Siyah Dokuma Kumaş

Mevcut
Özellikler

Katlanabilir Ayak Koruması (Level 3A)
Kamera (D/N, IR)
Lamba (LED, Tactical Flashlight, IR, Laser)
Taşıma Kayışı, Kemeri
Poliüre Kaplama
Pencere/vizör ölçüleri

3130

Balistik Standart Ölçü (Mm) Mühimmat Ağırlık (Kg)

NIJ 0108.01 Seviye 3 500x1000 7,62x51 Nato Ball 12 (PU Kaplama)

NIJ 0108.01 Seviye 4 525x925 7.62x63 M2AP 24 (PU Kaplama)

EN 1522 / EN 1063 B7 525x925 7.62x51 AP 23 (PU Kaplama)

NIJ 0108.01 Seviye 4 450x650 7.62x63 M2AP 14 (PU Kaplama)  

VPAM 6 + 510x800
7.62x39 MSC

6,7 (Curved)
7,62x51 Nato Ball
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ARAÇ BALİSTİK
KORUMA
ÇÖZÜMLERİ

GÜVENLİ ULAŞIM İÇİN
KORUMA ÇÖZÜMLERİ

SUNUYORUZ



ADD-ON ZIRH ÇÖZÜMLERİ
FARKLI TEHDİT SEVİYELERİNDE
ÖZEL TASARIM KORUMA

Nurol Teknoloji, etkinliği kanıtlanmış ve araca en az ağırlığı yükleyecek şekilde özel 
olarak tasarlanan Add-on zırh panelleri ile çok çeşitli araçlar için ihtiyaca yönelik 
koruma çözümleri sağlamaktadır.

Hafif ağırlıktaki Add-on zırh çözümleri, platformu farklı mühimmatlara karşı 
koruma ve çoklu atış tehditlerinde farklı darbelere ve parçacıklara karşı direnç 
gösterme özelliğine sahiptir. Ek olarak, Add-on zırh panelleri çok işlevli ağır 
kullanım gereksinimlerine ve UV ışınlarına, farklı türlerde kimyasallara, platformun 
görev bölgesindeki nem kriterlerine, araç titreşimi ve maruz kalınan şok etkilerine 
maksimum performans ile tüm çevre koşullarına karşı dayanıklılık gösterir.

Add-on zırh panelleri, platformun görev bölgesi boyunca değişen tehditlere karşı 
platformun koruma seviyesi adaptasyonunda yüksek esneklik ve hareket kabiliyet 
avantajları sağlar.

Nurol Teknoloji; uluslararası standartlarda istenen koruma seviyelerini sağlayan 
ve kolay montaj ve sökme seçenekleri sunan şekillendirilmiş ve düz Add-on zırh 
üretiminde ileri bir çözüm deneyimine sahiptir.
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ASKERİ KARA 
ARAÇLARI
İÇİN KORUMA

DEMİR YOLU VAGON VE 
LOKOMOTİF
İÇİN KORUMA

İŞ MAKİNELERİ
İÇİN KORUMAHAVA ARAÇLARI

İÇİN KORUMA

DENİZ ARAÇLARI
İÇİN KORUMA

Nurol Teknoloji;
Modüler Hibrit Zırh Sistemleri çözümleri sağlar.
Projelerin teknik şartlarına ve ağırlık kriterlerine uygun çözümler sunar.
En hafif çözümlerde en yüksek koruma yetkinliği kanıtlanmış parçacık kalkanı ürünlerini farklı boyut ve 
tasarım isterlerine uygun üretir.
Zorlu çevre koşulları altında tam koruma sürekliliğine ve titreşim dayanıklılığına sahip balistik zırh 
panelleri üretir.
Araçların gövde zırh çeliği limitlerine göre tasarlanabilen koruma seviyesi geliştirme çözümleri sunar.
Gelişmiş montaj seçenekleriyle Stand Alone zırh veya Add-on zırh konseptlerinde araçlarda uygulama 
desteği ve kolaylığı sunar.

Nurol Teknoloji;
Hibrit zırh sistemleri kullanarak modüler koruma çözümleri sunar.
Teknik gereksinimlere ve ağırlık kriterlerine bağlı çözümler sunar. 
Çevre koşullarına ve titreşime dayanıklı balistik zırh panelleri üretir.
Stand Alone veya Add-on zırh konseptlerinde balistik koruma sistemleri sağlar.
Müşteri ihtiyaçlarına göre iç donanım uygulamaları sunar.

Nurol Teknoloji;
Ekskavatör, Asfalt dökme aracı, insansız iş makineleri vb. her türlü hafif / 
ağır iş makinelerini zırhlama kabiliyetine sahiptir. 
Kendi tasarımı ve imalatı olan balistik kompozit çözümlerle istenilen 
düzeyde balistik koruma sağlar.
Farklı tehdit seviyeleri ve mühimmat türlerine karşı balistik koruma sağlar.

Nurol Teknoloji;
Hava araçları kokpit bölgesinde, pilot koltuğunda, motor dairesinde, yakıt deposu 
alanında, araç tabanında ve diğer isteğe bağlı alanlarda ağırlık etkin balistik koruma 
çözümleri sunar.
En hafif seçeneklerle hava aracının mevcut balistik koruma seviyesini artırma 
amaçlı Add-on zırh uygulanması sunar.
İstenilen ergonomide ve istenilen yüzeyde kolay kurulum ve sökme imkânı sağlar.

Nurol Teknoloji;
Kompozit zırh çözümleri ile kontrol odası, kaptan köprüsü, kritik kablolama ve diğer 
kritik depolama odaları için ileri teknik koruma sağlar.
Zorlu tasarım kriterlerine uygun zırh tasarım çözümleri sunar.
Çok fonksiyonlu kullanım gereksinimlerine, farklı çevre şartlarına dayanıklı, yüksek 
performanslı kompozit zırhlar üretir.
Hafiflik, yüksek balistik performans ve kolay montaj imkânı sağlar.
Mevcut deniz platformlarının koruma seviyelerini artırmak için Add-On zırh ve 
parçacık kalkanı (ultra hafif paneller) uygulamaları sunar.
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ASKERİ KARA ARAÇLARI
İÇİN KORUMA

DENİZ ARAÇLARI
İÇİN KORUMA

HAVA ARAÇLARI
İÇİN KORUMA

STAND-ALONE ÇÖZÜMLER *
STANAG 4569

ADD-ON ÇÖZÜMLER *
STANAG 4569

Seviye 1 40-44 kg/m² Seviye 1 20-25 kg/m²

Seviye 2 44-50 kg/m² Seviye 2 35-40 kg/m²

Seviye 3 66-70 kg/m² Seviye 3 46-52 kg/m²

Seviye 4 100-125 kg/m² Seviye 4 82-92 kg/m²

ADD-ON ÇÖZÜMLER *

7,62x39 MSC 22-28 kg/m²

7.62x63 mm M2AP 42-50 kg/m²

12.7 mm Nato Ball 50-55 kg/m²

12.7 mm API 80-100 kg/m²

HELİKOPTER TABAN ZIRH PANELİ KİTİ NIJ 0101.08

Seviye III 7.62 x 51 15-21 kg/m²

Seviye III+ 7.62 x 39 MSC 22 kg/m²

Seviye III+ 7.62 x 39 MSC + SS109 28 kg/m²

Seviye IV 7.62 X 63 M2AP 42 kg/m²

• Müşteriye özel çözümler

• Gövde malzemesinin türü, kalınlığı ve şekliyle uyumlu esnek tasarım çözümleri

• Çok çeşitli balistik seramikler ve seramik seçimine bağlı farklı seramik tasarımları

• Farklı zırh paneli yüzey yoğunluğu seçenekleri

• Maliyet etkin tasarım alternatifleri

 

* Yüzey yoğunluğu değerleri temsili ve örneklere dayalıdır. Projenin tasarım ve teknik kriterlerine 

bağlıdır.

• Deniz araçları için tasarlanan hafif ağırlık ve yüksek balistik performansa sahip balistik zırh

  çözümleri en zorlu deniz koşullarında dahi uzun yıllar boyunca dayanıklılık 

• Tüm fırkateyn, hücumbot ya da çıkarma gemilerine kolaylıkla uygulanabilen çözümler, özellikle

  kontrol odası, köprü istasyonları, kritik kablo alanları ve silah/toplar için koruma 

• Müşteriye özel çözümler

• Gövde malzemesinin türü, kalınlığı ve şekliyle uyumlu esnek tasarım çözümleri

• Çok çeşitli balistik seramikler ve seramik seçimine bağlı farklı seramik tasarımları

• Maliyet etkin tasarım alternatifleri

* Yüzey yoğunluğu değerleri temsili ve örneklere dayalıdır. Projenin tasarım ve teknik kriterlerine 

bağlıdır.

•  Kokpit bölgesinde, pilot koltuğunda, motor dairesinde, yakıt deposu alanında, araç tabanında

   ve diğer isteğe bağlı alanlarda ağırlık etkin ve maliyet etkin balistik koruma

•  Hafif seçeneklerle, hava aracının mevcut balistik koruma seviyesini artırma amaçlı Add-on zırh

   uygulanması

• İstenilen ergonomide ve yüzeyde kolay kurulum 

* Yüzey yoğunluğu değerleri temsili ve örneklere dayalıdır. Projenin tasarımına, bütçesine ve 

teknik kriterlerine bağlıdır.
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YAPISAL 
BALİSTİK
KORUMA 
ÇÖZÜMLERİ

İHTİYACINIZ OLAN
HER NOKTADA

KORUMA
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DAHA KENETLENMİŞ
BİR DÜNYA İÇİN
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Hareket ve yapısal koruma, Nurol Teknoloji’nin özel projelendirilmiş konteynerlerinde bir araya geliyor. 
Hareket kabiliyetli ve yüksek korumalı komuta ve kontrol konteyner üsleri (C2 konteynerleri), üst seviye 
koruma, istihbarat altyapısı ve mobiliteyi aynı anda arayan güvenlik güçlerimiz için göz alıcı bir tesis 
haline geliyor.

• Herhangi bir askeri görev için koordine kumanda merkezleri
• UAV Kontrol İstasyonları
• İletişim-Bilgi Merkezleri
• Olağanüstü koşullar için yaşam alanı
• Yenilikçi tasarım ve yapı
• CSC standartlarına uygun üretim kabiliyeti
• Aşırı sıcak, soğuk, nem dahil tüm hava koşullarına dayanıklılık
• Aşırı basınca karşı koruma
• 7.62 kalibrelik zırh delici mühimmata karşı koruma - EN 1063 standardında tanımlanan en üst seviye
• Siber güvenlik için geliştirilen güçlendirilmiş fiber optik altyapı
•  İletişim ve veri aktarımı imkânları ve son kullanıcı için ofis alanı kullanımı.
• EMI / EMC standartlarına uygun Elektrik-Elektronik bileşenler
• MIL - STD - 461G standardı ile uyumlu

KOMUTA VE KONTROL İÇİN
ŞELTER/KONTEYNER



MOBİL
ZIRHLI
TREYLER

Nurol Teknoloji, mühendislik kabiliyeti ve balistik çözümlerde yılların verdiği tecrübe ile özel platform, 
zırhlı konteyner, semi-treyler, shelter ve güvenlik kabinleri gibi ürünleri, müşteri ihtiyaçları ile uyumlu 
olarak ve son teknolojik altyapı ile tasarlar ve üretir. Mobil Zırhlı Treyler ürünleri, operasyon ve kontrol 
noktalarındaki Kolluk Kuvvetleri personelimizin temel ve hayati ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
sunulmaktadır.

Mobil Zırhlı Treylerde çalışacak personelin konforu için ihtiyaçlarını karşılayacak farklı seçenekler ve 
donanımlar

Ünite üzerine entegre edilmiş 
drone gözlem sistemi
(isteğe bağlı)

Entegre hareket sensörlü 
gözlem sistemi
(isteğe bağlı)

Termal ve gece görüş 
kamera sistemi
(isteğe bağlı)

Koruma Seviyesi Standartları:
EN 1522
EN 1063

Mühimmatlara Karşı Koruma:
5.56x45mm
7.62x39mm / 7.62x39mm AP
7.62x51mm / 7.62x51mm AP
DM41 ve MKE tipi el bombaları

1 jeneratör, çıkış voltajı: 15 kVA
8 saatlik kesintisiz çalışma süresi

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
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ZIRHLI
GÜVENLİK 

KABİNLERİ

Nurol Teknoloji, stratejik öneme sahip binalar için saldırı ve tehditlere karşı balistik koruma sağlamaktadır.
Yapısal korumaya yönelik ürünlerin tüm alt sistemleri ve parçaları Nurol Teknoloji bünyesinde 
tasarlanmakta, geliştirilmekte ve üretilmektedir. 
Bu sayede, müşterilerimize hızlı ve uygun maliyetli çözümler sunabilmekteyiz.
Uluslararası standartlara göre hafif, taşınabilir ve kurulumu kolay balistik koruma çözümleri sunmaktayız.
Müşteri memnuniyeti odaklı, uygun iç donanım ve çözümler; EN 1063, EN 1522 ve MIL-PRF-46103 
kapsamında her türlü mühimmat tipine ve tehdit seviyesine karşı balistik koruma sağlamaktayız.

Koruma Seviyesi Standartları:
EN 1522
EN 1063
FB6/BR6 
FB7/BR7 koruma seviyesi

Mühimmatlara Karşı Koruma:
5.56x45mm
7.62x39mm
7.62x39mm AP
7.62x51mm
7.62x51mm AP

Standart Ekipmanlar:
Hidrolik sandalye
Taşınabilir masa
Telefon sistemi
Led Projektörler (50 W)
2000 W konvektör ısıtıcı;
Su ve toz geçirmezlik seviyesi: IP24
Inverter tipi 9000 BTU A/C klima
Sesli ve ışıklı alarm sistemi; IP54, 120 dB
A-B-C sınıfı yangınlara karşı etkili 6 kg yangın tüpü
Camda balistik korumalı silah mazgalı
Standart interkom sistemi (isteğe bağlı olarak görüntülü)
Tek tırnaklı kolay taşıma kolu arayüzü

Talep edilen boyutta üretim ve tasarım kabiliyeti
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NASIL YENİLİK
YARATIYORUZ?
Nurol Teknoloji bünyesinde kurulmuş olan Ar-Ge bölümü; 
toz metalürjisi alanında mikro yapı, reçete hazırlama, yeni 
ürünler geliştirme ve bunların testlerine yönelik aktiviteleri 
gerçekleştirmektedir.
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NOTLAR
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GÖLBAŞI FACTORY
Oğulbey Mah. 3060 Cad.

No:5 06830

Gölbaşı / ANKARA / TÜRKİYE

T: +90 (312) 615 55 11

T: +90 (312) 615 55 34

KAHRAMANKAZAN FACTORY
İmrendi Mahallesi İmrendi

Küme Evler No:424 06980

Kahramankazan / ANKARA / TÜRKİYE

T: +90 (312) 814 37 10

F: +90 (312) 814 37 07

info@nurolteknoloji.com 
pazarlama@nurolteknoloji.com

ERGAZİ FACTORY
İnönü Mah. İstanbul Yolu 12. km

102. Sokak No:53 Ergazi 06370

Yenimahalle / ANKARA / TÜRKİYE

T: +90 (312) 278 02 78

F: +90 (312) 278 02 76


