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Robot PIAP dla Libanu
2 marca 2020, 14:10

Firma Łukasiewicz – PIAP zrealizowała zamówienie na średniego robota

pirotechnicznego PIAP Gryf z wyposażeniem dodatkowym do neutralizacji i

rozpoznania pirotechnicznego. Odbiorcą są libańskie służby.

Fot. PIAP

29Facebook Twitter Drukuj Email App

1Więcej

Defence24

DOTYCZY:

ROBOTY PIAP PIAP PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW PIAP LIBAN

ZOBACZ TAKŻE

WAŻNE
Nissany kupione. Honker odjeżdża

Szybki przerzut wojsk na wschodnią
�ankę? Lista wyzwań przed NATO
[RAPORT]

Gen. Hodges: Europa musi być otwarta na
przerzut wojsk NATO [WYWIAD]

„Mały Mustang” na zakręcie

Zmiany w kierowaniu MON. Ważna decyzja
ws. o�setu

REKLAMA

Wyszu

https://www.facebook.com/Defence24/
https://twitter.com/Defence24pl
https://www.youtube.com/user/DF24pl
https://www.linkedin.com/company/defence24pl/
https://www.instagram.com/grupa_defence24.pl/
https://sklep.defence24.pl/
https://www.defence24.pl/
https://www.defence24.com/
https://defence24.pl/polityka-obronna/
https://defence24.pl/technologie/
https://defence24.pl/przemysl/
https://defence24.pl/legislacja/
https://defence24.pl/geopolityka/
https://defence24.pl/sily-zbrojne/
https://googleads.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsubuk_bHsjqqj8wxUrsnwG0ejhzHs0II5XuEsF4IBih9yHYDFv1V4FCwuW0DFhBmB1ptm6XYdFGBjBlAdexQ6MYInhTXwrmFKPoPDCH9Mv0q1n2DLKM5nj_n4xFdWfzDz7li7q_symDiSAYQyrE6SW1F-XhiImSbQRNtM-bM_vcDp3hrOrhWSKZsMHk15rOyB5BFQ-ArhVCigMwFJ7KR7xmwl-HF5LINMSgv269ZCR4NjqF&sig=Cg0ArKJSzAam5t0DQsmr&adurl=https://www.targikielce.pl/mspo&nx=CLICK_X&ny=CLICK_Y
https://defence24.pl/
https://mspo.defence24.pl/
https://www.energetyka24.com/
https://www.cyberdefence24.pl/
https://www.space24.pl/
https://www.defence24.com/
https://www.infosecurity24.pl/
https://defence24.pl/polityka-obronna/
https://defence24.pl/technologie/
https://defence24.pl/przemysl/
https://defence24.pl/legislacja/
https://defence24.pl/geopolityka/
https://defence24.pl/sily-zbrojne/
https://defence24.pl/wojownicy-ojczyzny/
https://defence24.pl/wyszukiwanie/?tag=roboty-piap
https://defence24.pl/wyszukiwanie/?tag=piap
https://defence24.pl/wyszukiwanie/?tag=przemyslowy-instytut-automatyki-i-pomiarow-piap
https://defence24.pl/wyszukiwanie/?tag=liban
https://defence24.pl/dyrektor-piap-w-2019-r-dostarczymy-wojsku-jednego-robota-w-2020-i-2021-rpo-17-sztuk-defence24-tv
https://defence24.pl/nissany-navarra-kupione-honker-odjezdza
https://defence24.pl/szybki-przerzut-wojsk-na-wschodnia-flanke-lista-wyzwan-przed-nato-raport
https://defence24.pl/gen-hodges-europa-musi-byc-otwarta-na-przerzut-wojsk-nato
https://defence24.pl/maly-mustang-na-zakrecie
https://defence24.pl/zmiany-w-kierowaniu-mon-wazna-decyzja-ws-offsetu
https://sklep.defence24.pl/


6.04.2020 Robot PIAP dla Libanu - Defence24

https://defence24.pl/robot-piap-dla-libanu 2/5

 

Embed View on Twitter

Tweets by  @Defence24pl

26m

Japońskie i koreańskie plany myśliwców 6. 
generacji|#wojsko #bezpieczeństwo #przemysł 
#Defence24@BBN_PL 
@SztabGenWPdefence24.pl/co-po-f-35-azj… 
  

 

Defence24.pl
@Defence24pl

Co po F-35? Azjatyckie myśliwce 6. ge…
Wszystko wskazuje na to, że w najbliższy…
defence24.pl

Użytkownikiem tych maszyn będą Służby

Ochrony Lotniska (Airport Security

Apparatus) Międzynarodowego Lotniska

Ra�c Hariri w Bejrucie. Dostawa została

zrealizowana na początku lutego 2020

roku.

W skład zestawu weszły:

- Robot mobilny PIAP Gryf

- Uchwyt do bezodrzutowego wyrzutnika pirotechnicznego

- Bezodrzutowy wyrzutnik pirotechniczny �rmy Proparms

- Automatyczny wybijak do szyb produkcji PIAP

PIAP Gryf jest robotem wykorzystywanym do rozpoznania terenu i miejsc

trudnodostępnych. Za pomocą manipulatora o 5 stopniach swobody oraz funkcji zacisku

szczek chwytaka, możliwe jest podejmowanie ładunków o masie do 15 kg. Koła robota

mogą być łatwo zdemontowane, co zmniejsza jego gabaryty a tym samym ułatwia

prowadzenie akcji w wąskich przestrzeniach.

Dzięki zastosowanym napędom robot sprawnie pokonuje nierówności terenu i

przeszkody o kącie nachylenia do 45°. Cechą szczególną robota jest doskonała

manewrowość. Niewielka masa ułatwia transport i przenoszenie robota, a jego

modułowa konstrukcja pozwala na szybką i łatwą zmianę dodatkowego

oprzyrządowania.

Robot mobilny PIAP Gryf jest przystosowany do współpracy z różnorodnym

wyposażeniem dodatkowym, takim jak m.in.: wyrzutnik pirotechniczny,

samopowtarzalna strzelba gładkolufowa, urządzenie RTG, czujnik oparów materiałów

wybuchowych, nawijarki ze światłowodem oraz magistrala do zdalnego odpalania

ładunków wybuchowych.
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