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ŞEHİR İÇİNDE
VE ARAZİDE

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.

Özgün Askeri Şase
4x4 Tam Bağımsız Süspansiyon

Yerli Tasarım ve Üretim Araç/Görev Donanımı

Yüksek Mobilite
Balistik Koruma

Kendini Koruma
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GÜVENİLİRLİK VE GÖREV İDAME EDİLEBİLİRLİK 
TESTLERİ İLE KALİFİKASYONU YAPILMIŞTIR.



EJDER TOMA®

TOPLUMSAL OLAYLARA 
MÜDAHALE ARACI

Personel 2 Kişi

Hız 110 km/sa

Menzil 750 km

Su Tankı 5.000 lt

Yakıt Deposu 300 lt

Güç/Ağırlık Oranı 15 Bg/Ton

Motor 296 BG

Yan Eğim %20

Meyil Tırmanma %30

Sulardan Geçme 0,7 m.

Dik Engel Geçme 0,5 m.

ARAÇ ÖZELLİKLERİ



• Göz yaşartıcı gaz, boya veya köpük ile karıştırılmış 
su püskürtme kombinasyonları

• Korozyon ve tıkanmayı önlemek için kendini 
temizleme sistemi

• Gerçek zamanlı su topu yönlendirme sistemi

KONTROL SİSTEMİ

• Kamera ve görüntüleme sistemleri
• Çok kanallı kayıt sistemi
• Siren, tepe lambası ve anons sistemi
• Barikat ve engelleri açmak için hidrolik 

buldozer sistemi

YARDIMCI DONANIMLAR

EJDER TOMA®

TOPLUMSAL OLAYLARA 
MÜDAHALE ARACI

® TOMA kısaltması Nurol Makina'ya ait tescilli bir markadır.
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EJDER TOMA Aracı askeri/özgün şase olarak üretilebildiği gibi ticari şase 
üzerine de uyarlanabilmektedir.



Ejder TOMA 4x4 aracında kullanılan tüm araç 
ve görev donanımı elektroniği ve yazılımı Nurol 
Makina tarafından özgün olarak geliştirilmiş olup, 
envanterde olan araçlar dahil, aşağıda verilen ilave 
isterleri araç üzerine minimum maliyet ve süre ile 
sonradan ilave etmek mümkündür.

İSTEĞE BAĞLI ÖZELLİKLER

• Çift su topu
• LED'li ikaz sistemi
• Araç navigasyon cihaz uygulamaları
• Kontrol paneli ekran arayüzünün 

uyarlanması
• Çift Kabin
• 360 derece görüntüleme sistemi
• Keşif ve gözetleme kamera sistemi
• Ek aydınlatma
• 6x4 ve 6x6 konfigürasyon
• 10.000 lt.ye kadar su deposu
• Gece/gündüz görüş sistemi
• Uzak mesafe akustik caydırıcı cihaz
• Sürücü görüş geliştirme sistemi
• İçeriden kumandalı çok namlulu gaz 

fişeği atar

ÖZGÜN
ASKERİ ŞASE



4x4• Kendinden balistik korumalı kupa
• Araç kabininde acil çıkış kapağı
• Araç altı ve üstü için alev söndürme sistemi
• Su topu sistemi motoru için alev söndürme sistemi
• Araç çevresinde gaz püskürtme nozulları
• Yanmayı geciktirici özellikte boya kullanımı
• Yanan barikat ve engelleri söndürme
• Pozitif basınçlı kabin koruması
• Kendini koruma nozulları
• Ön Cam için tel kafes koruma

KORUMA ÖZELLİKLERİ

• Bilgisayar kontrollü operatör kontol sistemi
• Nurol Makina'ya ait özgün tasarım ve üretim 

su topu sistemi
• Maksimum 60 metre su topu menzili
• Yatayda 360o, dikeyde -15o, +60o aralığında 

su püskürtme
• Saniyede 25o dönüş hızı
• Kısa, uzun ve sürekli atış olmak üzere 3 farklı 

su püskürtme seçeneği
• Yüksek güvenilirlikli, yerli üretim su topu motoru 

ve pompası
• Su topu kamera muhafazası

SU TOPU SİSTEMİ

• Uzun ömürlü tanklar
 » 5.000 lt su tankı
 » 60 lt gaz
 » 60 lt boya 
 » 80 lt köpük
• Yanma ve darbeye dayanlıklı bağlantı sistemleri
• Göl ve kuyulardan su çekme ve su tankı 

doldurma kabiliyeti
• Sökülebilir su deposu

SU, GAZ, BOYA VE KÖPÜK TANKLARIEJDER TOMA; güvenlik güçlerinin toplumsal olaylara 
süratli ve etkin bir şekilde müdahale etmesini 
sağlamak amacıyla tasarlanmış ve üretilmiş, özgün 
askeri şase ve 4x4 hareket kabiliyetine sahip, tam 
bağımsız süspansiyonlu bir araçtır. Nurol Makina 
tarafından özgün olarak tasarlanan EJDER TOMA, 
üstün yol ve arazi performansı ile kentsel ve kırsal 
alanlar ile sınır bölgelerinde asayiş ve güvenliğin 
tesis edilmesine katkı sağlamak üzere geliştirilmiştir.

HAREKET KABİLİYETİ VE ARAZİ PERFORMANS ÖZELLİKLERİ

• Kilitli 4x4 tahrik sistemi
• Her tekerde tam bağımsız süspansiyon sistemi
• 6 ileri 1 geri tam otomatik şanzıman
• Hidrolik takviyeli direksiyon
• -25o ile +55o arasında çalışabilme
• Patlak gider (Run Flat) lastikler
• ABS fren sistemi
• Tam yükte ve %30 eğimde etkili havalı park freni sistemi

EJDER TOMA®

TOPLUMSAL OLAYLARA 
MÜDAHALE ARACI

ÇOK SAYIDA YERLİ VE 
ULUSLARARASI KULLANICI

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BAKIM VE İDAME

• Süratli, kolay ve düşük maliyetli bakım
• Lojistik ve ürün desteği
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