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• Roket saldırılarına karşı esnek zırh uygulamaları
• İlave zırh ile arttırılabilir balistik koruma seviyesi
• Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) Koruma Sistemi
• Merkezi Lastik Şişirme Sistemi
• Araç içi konuşma sistemi
• Araç ön ve arka kamera sistemleri
• Gündüz/gece görüş sistemleri
• Kurtarma vinci
• Sis havanları
• Araç içerisinden kontrollü projektör ve anons sistemi
• Karartma sistemi
• Hidrolik arka kapı
• Acil durum direksiyon pompası
• Patlamaya ve delinmeye karşı özel önlem alınmış yakıt tankı
• 360° sürücü görüş geliştirme sistemi
• Soğuk iklim koşulları için ön ısıtma sistemi
•  Motor ön ısıtma sistemi
•  Sağdan direksiyon
•  Göz yaşartıcı gaz dağıtım sistemi
•  Askeri GPS ve araç takip sistemi
•  Araç, teker üstü ve motor bölmesi yangın söndürme ve infilak 

bastırma sistemi
•  Otomatik yangın algılama ve infilak bastırma sistemi
•  Diafon sistemi

EJDER YALÇIN
4x4 TAKTİK TEKERLEKLİ

ZIRHLI ARAÇ

GENEL ÖZELLİKLER

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

Mayın ve EYP patlamalarına karşı üstün koruma
• Monokok “V” gövde
• Yüzer taban sistemi
• Araç yan duvarlarına monteli ergonomik mayın koltukları
• Kapılarda mayın ve EYP patlamalarına karşı özel kilit 

sistemi

Ergonomik tasarım

Manuel ve uzaktan kontollü farklı silah
sistemleri entegrasyon imkanı

Sağ ve sol el kullanımına uygun
silah mazgalları

Patlak Gider (Run-Flat) lastikler

Personelin araca hızlı giriş çıkışına olanak
veren 5 kapılı konfigürasyon

Araç içi barut gazı tahliye fanları

Hazır telsiz alt yapısı

Araca entegre redresör

Hidrolik takviyeli direksiyon sistemi

Hızlı, kolay ve düşük maliyetli bakım

Balistik ve Mayın Koruma Seviyesi UA sertifikalı

SINIFINDA RAKİPSİZ 



4x4
• Stanag 4569'a göre 4a 3b seviyesine kadar 

mayın koruma
• Yüksek balistik koruma
• Yanal patlamalara karşı yüksek koruma
• El yapımı patlayıcılara (EYP) karşı yüksek koruma
• Acil durum tahliye kapakları
• Koruyucu ızgaralar (ön ve yan camlarda)

BEKAEJDER YALÇIN 4x4 Zırhlı Muharebe Aracı Nurol Makina tarafından, askeri birlikler ile güvenlik güçlerinin 
meskûn mahal ve kırsal alanlar dahil olmak üzere her türlü bölge ve arazi şartlarında harekât ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere geliştirilen yüksek koruma ve hareket kabiliyetlerine sahip, harekât sahasında kendini 
kanıtlamış özgün bir platformdur.

EJDER YALÇIN 4x4; Sınır Gözetleme ve Güvenlik Aracı, Keşif Aracı, Taktik Füze Taşıma/Fırlatma 
Aracı, Komuta-Kontrol Aracı, Hava Savunma Aracı, Muharebe Aracı, Personel Taşıyıcı Araç, KBRN Keşif 
Aracı, Mayın/EYP Tespit-İmha Aracı ve Zırhlı Ambulans gibi kullanıcının değişik harekât ihtiyaçlarına 
yönelik özel çözümler sunmaktadır. Yüksek faydalı yük taşıma kapasitesi ve özgün araç kontrol yazılımı 
sayesinde farklı versiyonlarda konfigüre edilebilmekte ve bu sayede farklı uygulamalara yönelik olarak 
özelleştirilebilmektedir. EJDER YALÇIN 4x4, yüksek torka sahip dizel motoru ve tam bağımsız süspansiyon 
sistemi ile yüksek arazi performansı sunmaktadır. EJDER YALÇIN 4x4’ün geliştirilmesi sırasında üstün 
bekâ özelliklerinin yanı sıra kullanıcının operasyonel ve ergonomik ihtiyaçları da göz önünde tutulmuş ve 
böylece personelin güven içinde, etkin görev yapması için ideal bir platform oluşturulmuştur.

TAŞIMA KAPASİTESİ VE İÇ HACİM

• Araç konfigürasyonuna göre 4 tona kadar faydalı yük 
taşıma kapasitesi

• Kullanım amacına bağlı 11 kişiye kadar personel 
taşıyabilen farklı oturma konfigürasyonları

STRATEJİK ÖZELLİKLER

• Hava, deniz, kara ve demiryolu ile taşınabilme
• Farklı tür yakıt kullanabilme özelliği (F34 , F54 ve diğer)
• Müşterek ve Uluslararası harekâtlarda kullanılabilme
• Farklı silah sistemlerinin kolay entegrasyonu
• -320C ile +550C sıcaklıkları arasında çalışabilme
• Çok amaçlı araç ailesi

ARAZİ PERFORMANSI

• Tüm tekerlerde çift salıncaklı tam bağımsız 
süspansiyon sistemi

• Sürekli 4x4 tahrik
• Enlemsel ve boylamsal diferansiyel kilitleri
• Tam yükte ve yüksek eğimde etkili park freni sistemi
• ABS fren sistemi
• Büyük çaplı, geniş lastikler

TAKTİK TEKERLEKLİ
ZIRHLI ARAÇ

EJDER YALÇIN
4x4 TAKTİK TEKERLEKLİ

ZIRHLI ARAÇ



ENGEL TANIMAZ
EJDER YALÇIN

YAN EĞİM

% 30

DİK EĞİM

% 60

0,5 m. 1,1 m.
HENDEK GEÇİŞDİK ENGEL GEÇİŞ

1,1 m.'ye kadar
SUDAN GEÇİŞ

Personel 11 kişiye kadar

Muharebe Ağırlığı 14 ton

İlave Yük Taşıma Kapasitesi 4 ton

Hız 120 km/saat

Menzil 700 km.

Motor 375 BG

İvmelenme 0-40 km/s 6 sn.

Dönüş Yarıçapı 7.75 m.

ARAÇ ÖZELLİKLERİ
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Zırhlı Muharebe Aracı Hava Savunma Aracı

Mayın/EYP Tespit ve
İmha AracıKomuta Kontrol Aracı

Sınır Gözetleme ve 
Güvenlik Aracı

Zırhlı Ambulans

Personel Taşıma Aracı

KBRN Keşif Aracı

YALÇIN 
KONFİGÜRASYONLARI

ÇOK AMAÇLI EJDER YALÇIN AİLESİHER TÜRLÜ
ARAZİDE

ETKİN

Bilgiler araç konfigürasyonuna göre değişiklik gösterebilir. 
Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. tarafından duyuru yapılmaksızın teknik özellikler ve opsiyonlar değiştirilebilir.Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. bir Nurol Holding şirketidir.


