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UZAKTAN KOMUTA
 OTOMATİK HEDEF TESPİT VE TAKİBİ
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UZAKTAN KOMUTALI STABİLİZE
SİLAH SİSTEMİ

SARP-L
Teknik Özellikler 

Silah Seçenekleri
• 7,62 mm : FN MAG58 Makinalı Tüfek  
   M240 Makinalı Tüfek
• 5,56 mm  : FN M249 Makinalı Tüfek
• 40 mm (Opsiyonel)  : UAG-40 Otomatik Bomba Atar 

Hareket Limitleri
• Yükseliş  : -30° / +75°
• Yan  : n x 360° (Kayar Bilezik ile) 

Mühimmat Kapasitesi
• 7,62 mm  : < 500 adet 
• 5,56 mm  : < 800 adet 
• 40 mm  : < 32 adet

Ağırlık
• Platform Üstü  : < 100 kg (Zırh, Silah ve Mühimmat 

Hariç) 
• İç Birimler  : < 35 kg 

Yükseklik
• Yükseklik  : < 55 cm

SARP-L Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi, muharebe 
alanı ihtiyaçlarına cevap vermek ve kritik tesisleri korumak üzere 
hassas keşif yeteneğini etkin atış gücü ile birleştirmektedir.

SARP-L Sistemi, taktik kara araçlarında hava ve kara tehditlerine 
karşı kullanılabileceği gibi sabit tesislerde asimetrik tehditlere 
karşı da kullanılabilmektedir. Kullanım gereksinimlerine uygun 
olarak sisteme, 7,62 mm makinalı tüfek veya 5,56 mm makinalı 
tüfek veya 40 mm bomba atar takılabilmektedir. Gelişmiş uzaktan 
komuta ve gözetleme imkânı sağlayan SARP-L Sistemi, atış 
yapan personelin ortam farkındalığını artırmakta ve güvenliğini 
en üst seviyeye taşımaktadır. 

Gelişmiş Özellikler 
• Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket halinde ve 

hareketli hedeflere atış 
• Gece/gündüz görüş yeteneği
• Otomatik hedef takibi
• Otomatik balistik hesaplama
• Jiroskop destekli stabilizasyon
• Lazer ile mesafe bulma yeteneği
• Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları
• Atış adedi sayımı
• Mühimmat sonu uyarısı
• Manuel kullanım imkânı
• Çalışma sıcaklığı: -32°C / +55°C
• EMI / EMC için MIL-STD-461E ile uyum 
• Çevresel koşullar için MIL-STD-810F ile uyum 
• Harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon
• STANAG 4569 Seviye 1 zırh koruması 
• Opsiyonel araç içinden mühimmat yükleme
• Opsiyonel IR lazer işaretleyici
• Opsiyonel atış yeri tespit sistemi
• Opsiyonel üst kapak

T:  +90 (332) 224 0600 | salesmarketing@aselsankonya.com.tr Aselsan Konya Silah Sistemleri A.Ş. bir ASELSAN kuruluşudur.


