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 K-PAD OLED+ (PUNISHER EDITION) –  K-PAD OLED+ (PUNISHER EDITION)



Купуючи клавіатуру  до 
охоронної системи Orion NOVA ви підтримуєте інновації 
українського ВПК та наближаєте нашу спільну перемогу адже 
100% отриманих грошей йдуть на розвиток проєкту Punisher.

 K-PAD OLED+ (PUNISHER EDITION)

 — я допомагаю — я допомагаю — я допомагаю — я допомагаю — я допомагаю



Punisher від англійської — каратель, як 
любить називати наших воїнів 
пропагандистська машина ерефії.

Багаторазовий ударний дрон 
з найдешевшою вартістю 
місії у світі.



 — Punisher — Інноваційний — Punisher — Інноваційний — Punisher — Інноваційний

SPECIAL RECONNAISSANCE

DIRECT ACTIONS

PSYCHOLOGICAL OPERATIONS

SEARCH AND RESCUE

LOGISTIC SUPPORT OF SPECIAL 
OPERATIONS

Ці унікальні дрони — є високоточною альтернативою далекобійній 
артилерійській або ракетній зброї на дистанціях до 45 км. Комплекс 
дозволяє знищувати цілі з «першого пострілу» та мінімізує ризик 
можливих втрат серед цивільних.



SMALL GEOMETRIC SHAPES OF THE PLANER

LOW NOISE ELECTRIC MOTORS

ZERO THERMAL SIGNATURE

— Punisher — непомітний — Punisher — непомітний — Punisher

Загальна малопомітність дрона дозволяє йому непомітно проходити 
через систему спостереження противника і наносити несподівані 
нищівні удари по стратегічних і дорогих об'єктах у глибокому тилу, 
таких як командні пункти, склади боєприпасів, підрозділи 
протиповітряної оборони, машини командного зв’язку.



радіус дії

45 км

Є високоточною альтернативою 

далекобійній артилерійській 

або ракетній зброї.

швидкість

198 км/год

Ефективна аеродинаміка 

планера дозволяє панішеру 

розвивати максимальну 

швидкість

точність 

4 м

Розрахункова точність удару з 

висоти до 400м складає 4 м від 

точки прицілювання.



Punisher — Ефективний — Punisher — Ефективний — Punisher — Ефективний

Багаторазове використання дрона дозволяє знизити витрати 
на щоденну експлуатацію і кінцеву вартість місії. Це 
дозволяє значно збільшити кількість ефективних завдань.

Починаючи з 2016 під час виконання бойових завдань 
жодна одиниця наших БПЛА не була втрачена.



Безпілотники, що змінюють 
правила гри, допомагають 
Україні в битві за небо.

‘Game-changing’ drones helping 

Ukraine in battle for the skies.

Punisher в меДіа — Punisher в медіа — Punisher в меДіа





Перевірено

на практиці
Приєднуйтесь

до перемоги

збройні


сили


україни

Сили


спеціальних


операцій 

Контакти

market@tiras.ua

+38 (067) 564 73 75

+38 (095) 282 76 90


