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M ll PADMER, tehd tlere karşı kalkan olacak
Hem patlamalara hem de ateşl s lahlara dayanıklı şek lde gel şt r len Patlamaya Dayanıklı Modüler
Şelter (PADMER), lk kez EFES-18 Tatb katı'nda serg lenecek.
EFES-18 Tatb katı, Türk ye'n n ev sah pl ğ nde, dost ve müttef k ülkeler n katılımıyla İzm r' n Sefer h sar
lçes nde 11 Mayıs'a kadar sürecek. Tatb katta 35 savunma sanay s f rması, Savunma Sanay Serg s açacak.

TSK, EFES 2018'den yen görüntüler paylaştı
Serg de, 3 yıllık yoğun b r Ar-Ge sürec sonunda gerçekleşt r len saha testler nden başarıyla geçen modüler
yaşam alanı/sığınak PADMER, TSK mensupları ve yabancı asker yetk l lere tanıtılacak.
PADMER' , patlamaya dayanıklı yapı tasarımı ve malatı konusunda uzman OFM Mühend sl k gel şt rd .
Her türlü tehd d bertaraf ed yor
PADMER, asker ve s v l uygulamalarıyla gen ş b r kullanım alanına sah p. Tasarım ve üret m se tamamen
yerl . Modüler tasarımı sayes nde her türlü tehd de uygun olarak kolaylıkla şek llen yor.
Patlamaya dayanıklı ve kurşun geç rmez yapısıyla ç nde bulunan personel n ve kr t k öneme sah p ek pmanın
emn yet n sağlayacak şek lde tasarlandı.

Sabotaj saldırılarını önleyecek
PADMER, dayanıklılığı, kolay nakled leb l rl ğ , uygun mal yet ve farklı karakterde tehd tlere karşı sağladığı
korumayla öne çıkıyor.
Yapı çer s ne g r lmes n engelleyerek sabotaj amaçlı saldırıları önleyen özel malat kapı ve pencerelerle
donatılab len PADMER, RPG ve havan tehd tler ne karşı koruma sağlayacak şek lde de mal ed leb l yor.
"Ar-Ge's ABD'n n ürünüyle paralel yürütüldü"
Dünyanın önde gelen ordularının kullanmaya başladığı yen nes l asker şelterler, yerl ve m ll mkanlarla
üret ld .

Projen n TÜBİTAK tarafından desteğe değer görüldüğünü anlatan Genel Müdür Fuat Mörel, şöyle konuştu:
"PADMER’ n Ar-Ge çalışmalarına başladığımız tar hlerde ABD ordusu tarafından da benzer b r çalışma
yürütülüyordu. Bugün t barıyla Pak stan, Güney Sudan, Sur ye ve Irak’ta görev yapan ABD m syonlarının
korunmasında PADMER benzer ürünler kullanılıyor. Ar-Ge sürec n n sonunda TÜBİTAK SAGE’n n katılımıyla
gerçekleşt rd ğ m z b reb r ölçekl açık saha patlama testler yle tasarım ve malat metodoloj m z ve PADMER' n
güven l rl ğ n doğruladık. Uluslararası standartlarda gerçekleşt r len saha testler net ces nde, farklı tehd t
senaryolarına göre çözüm gel şt reb lecek noktaya ulaştık. Türk ye’de hem patlamalara hem ateşl s lahlara
karşı dayanıklı olacak şek lde gel şt r lm ş ve sahada kend n kanıtlamış m ll b r ürün olan PADMER’ lk kez
EFES’18 Tatb katı’nda serg leyeceğ z."
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