
O sistema TORC30 permite a operação remota de um canhão Rheinmetall MK30-
2/ABM de 30mm, montado sobre uma viatura blindada, estabilizado em direção e 
elevação com a viatura em movimento, observando e identificando alvos terrestres 
e aéreos com o uso de câmera e monitor, e realizando a pontaria e o disparo do 
armamento a partir de uma estação de controle remoto no interior da viatura.

VANTAGENS
?Projeto desenvolvido no Brasil em parceria com o Exército Brasileiro (CTEx)
Suporte Logístico Integrado (SLI) no Brasil
Aplicação dual para alvos terrestres e aéreos
Comunalidade com outros sistemas de armas da ARES, otimizando a manutenção e
facilitando o treinamento de operadores
?Torre de perfil baixo.
?Acesso interno da torre para municiamento e manutenção, conferindo maior segurança à tripulação.

TORC 30
Torre não tripulada
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
??Armada com um canhão automático de 30mm e dotada de uma metralhadora 
  coaxial de calibre 7,62mm e lançadores de granadas fumígenas de 76mm.
? Cadência de disparo do canhão de até 600 tiros/ minuto.
? Dois sistemas autônomos de observação diurna e noturna, sendo um para o comandante e outro para o atirador.
? O avançado Sistema de Controle de Tiro inclui Acompanhamento Automático de Alvos e um computador balístico, 
  permitindo disparos de alta precisão durante o movimento do veículo (contínuo, rajada ou intermitente).
Estabilização em dois eixos para permitir disparos com o veículo em movimento e contra alvos móveis.  

?Possui também proteção de blindagem modular compatível com o padrão OTAN STANAG 4569 nível 2, expansível até nível 4.
 Possui sistema de alerta a laser
 Previsão de sistema de detecção de atirador
?Previsão de integração com sistema de míssil anti-carro
 Função “hunter-killer” que escraviza a linha de visada do sistema de observação do atirador à linha de 
 visada do sistema de observação do comandante.

DADOS TÉCNICOS
?ARMAMENTOS E MUNIÇÕES
?Canhão ?Rheinmetall MK30-2/ABM de 30mm

2 magazines com capacidade de 150 litros e 50 litros respectivamente
Possibilidade de uso de munição ABM para alvos aéreos

?Metralhadora ?MAG coaxial 7.62mm
 Magazine com capacidade de 500 tiros

?SISTEMAS DE PROTEÇÃO
?Proteção balística
 Lançador de granadas fumígenas
 Unidade de detecção laser

 Unidade de detecção de atirador (previsão)

STANAG 4569 nível 2,3 ou 4
8 tubos lançadores de granada fumígena de 76mm
Detecta e localiza com precisão fontes de iluminação a 
laser que possam representar ameaças
Detecta e localiza com precisão fogo hostil de armas de pequeno porte, 
foguetes e morteiros a partir das ondas sonoras geradas pelas detonações

?TORRE
?Acionamento Elétrico

?Alcance em azimute
 Alcance em elevação

?N x 360º
 -5º a +85º

?Estabilização
?Tipo
 Precisão de estabilização da linha de tiro

?Giro estabilizado em dois eixos (azimute e elevação)
 <0.35 mrad 1  (em ambos eixos)ó

ESTAÇÕES DE TRABALHO
?Estação do atirador

?Monitor
 Manete e chaves

?LCD 10.4", resolução de 1024 x 768 pixels
 Ergonômico com os principais comandos acessíveis

?Estação do comandante (Opcional)
?Monitor
 Punho e chaves

?LCD 10.4", resolution of 1024 x 768 pixels
 Ergonômico com os principais comandos acessíveis

?SENSORES
?Sistema de observação do atirador

?Câmera Diurna
 

Sensor CCD colorido
Magnificação óptica de 15x contínua
Foco automático

?Câmera Termal
 

Sensor térmico refrigerado
Comprimentos de onda de 3,6 a 4,8
Magnificação óptica de 10x contínua
Inversão de polaridade de imagem 

?Telêmero Laser
 

Class 1M (seguro à visão)
Comprimento de onda central 1540nm
Alcance de 20Km (melhores condições)
Precisão de   5m

µm

+-

?Sistema de observação do comandante (opcional) ?Características semelhantes ao Sistema de observação 
 do atirador

?NORMAS MILITARES
?Condições ambientais
Compatibilidade eletromagnética

?MIL - STD - 810
 MIL - STD - 461


