
STRATEJİK ÖZELLİKLER

• 540 ile 620 yaklaşma ve uzaklaşma açısı
• -320C ile +550C sıcaklıkları arasında çalışabilme
• RCWS 7,62 / 12,7 mm entegrasyonu
• 40 mm / Hava Savunma Sistemi entegrasyonu

ARAZİ PERFORMANSI

• Ön - arka tam bağımsız süspansiyon sistemi
• Sürekli 4x4 tahrik (Diferansiyel Kilitli)
• Çift devreli her tekerde disk ve ABS fren sistemi
• 335/80 R20 runflat (patlak gider) tekerler
• Düşük ağırlık merkezi ve üstün yol tutuş

• Farklı koruma ve güvenlik ihtiyaçlarına yönelik 
çözümler

• Acil çıkış camı

BEKA

NMS, Nurol Makina ve San. A.Ş. tarafından tasarlanmış, 
V yapılı monokok gövde ve özgün bir şasiye sahiptir. 
Aktarma organları ve alt yürüyüş sistemlerinde yapılan 
en son iyileştirmeler, aracı çeşitli koşullarda son derece 
hızlı ve manevra kabiliyeti yüksek kılmaktadır. Aracın 
düşük ağırlığı ve mayın, balistik koruması, kullanıcılarına 
bugünün en agresif ve asimetrik tehditlerinde yüksek 
beka sunmasının yanı sıra, operasyonlarda aracı üstün 
kılmaktadır. Optimum performans ve çoklu göreve 
hazırlıklı olma özellikleri amacıyla tasarlanmış muharip 
birliklere silah sistemleri taşıyıcılığından keşif görevlerine 
kadar bir dizi yetenekler sunmaktadır. 

Gelecek nesil tasarım ve özelliklere sahip NMS, 
ölçeklendirilebilir zırh ile kompozit malzemenin 
mükemmel birleşiminden oluşmaktadır. 

NMS
4x4

nurolmakina.com.tr
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Ankara Organize Sanayi Bölgesi
Avrupa Hun Caddesi No: 6
06935 Sincan ANKARA / TÜRKİYE
t:+90.312.267 05 30
f:+90.312.267 01 55
www.nurolmakina.com.tr

NurolMakina

Personel 5+4 kişiye kadar

Motor 300 BG

Max Tork 813 NM

Hız 140 km/saat

Menzil 700 km.

Araç Ağırlığı 10000 kg

Dönüş Yarıçapı 6 m.

ARAÇ ÖZELLİKLERİ

NMS
4x4

Keşif Aracı

Hava Savunma Sistemi

Modüler Yapı

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


