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Robot FASTY za reševanje LJUDI  
iz vode 

Uporaben za: 

ZA VAS DOBAVLJA: 



FASTY - REŠEVALEC IZ VODE NA DALJINSKO UPRAVLJANJE 
  
FASTY rešuje življenja! FASTY podjetja MarenRobotics je zelo enostaven za , 
uporabo, daljinsko voden in samovozeči plavalni robot, ki so ga razvili v Turčiji. 

 

Zahvaljujoč visoki maneverski sporobnosti in zmogljivim motorjem je daljinsko
voden reševalec iz vode FASTY, ki doseže hitrost 15 km/h, omogoča zelo 
hitro reševanje ponesrečencev v vodi. Robot prenaša komunikacijo reševalca z   
osebo, ki je v vodi - glas na daljavo - in tako lahko ponesrečenca dodatno   
usmerja. Nosilnost ima do 200 kg in pripelje ponesrečenca do varnega območja  
kar najhitreje, kot je to mogoče. Reši lahko hkrati dve osebi naenkrat.  
.  

Naprava ima robustno, a hkrati lahko ohišje, zato jo je mogoče metati v morje,  
lahko tudi iz višine.  Težke razmere v vodi ga ne ovirajo.  
Tudi če se obrne, nadaljuje pot. Vgrajeno ima   
video kamero in tako omogoča daljinsko odkrivanje in opazovanje razmer na vodi. 

 

FASTY se lahko uporablja tudi ponoči, saj je osvetljen in ima vgrajene  
utripajoče lučke. Doseg ima 800 metrov in čas delovanja 60 minut.  

 
 

FASTY ni razvit samo za mirne vode, deluje tudi v tekočih vodah (reke)  
in v primeru nevihtnih valov na morju. Ta zmogljiv reševalni robot zlahka prenese 
veter, valove in plimovanje v nemirnih vodah. Lahko se uporablja iz čolnovIt  
in ladij, pristaniških pomolov in osatlih pomolov, obale....



TEHNIČNI PODATKI:  
  

15 kg  

115 cm x 80 cm x 25 cm  

Max. 15 km/h - Loaded 7.5 km/h  

200 kg - Maximum 2 osebi  

60 min - ob normalnih pogojih  

-20 to +50 stopinj Celzija  

DC Brushless, Baterijski pogon  

2.4 Ghz  

  

2 utripajoči lučki (rdeča & zelena)  

Zščita pred udarci, šoki  

  

Nosilec za kamero  

4 ročke in priloge  

  

Zapčiten pred udarci s kolesi  

opcijsko v različnih barvah  

  

Ročno upravljanje  

Glasovni prenos 300 metrov  

Nosilec naprave in pritrdilci  

Protizdrsne blazinice  

Luči  

Odsevniki  

Autopilot  

Teža:  

Dimenzija (DxGxV)  

Hitrost:  

Obremenitev 

Čas delovanja:  

Temperaturno območje :  

Motor & moč  

Frekvenca:  

  

Varnost:  

  

  

Oprema:  

  

Ohišje: 

Equipment colors  

  

Opcijsko: 
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