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Ejder Yalçın’ın ilk ihracat adresi Kuzey Afrika oluyor
Savunma Sanayiinin öncü firmalarından Nurol Makina ve Sanayi A.Ş., özgün tasarımı
olan, sınıfında en yüksek koruma seviyesine sahip ve her türlü arazide etkin olan Ejder
Yalçın 4x4 Taktik Tekerlekli Zırhlı Aracının (TTZA) ilk ihracat anlaşmasını bir Kuzey
Afrika ülkesinin Savunma Bakanlığı ile imzaladı.
Sözleşme imzası kararı, geçtiğimiz aylarda, birçok firmanın katılımıyla gerçekleştirilen
zorlu çöl testlerinin Ejder Yalçın 4x4 TTZA tarafından başarıyla tamamlanmasından
sonra verildi. Sipariş kapsamında Ejder Yalçın 4x4 TTZA’lar, kapsamlı bir entegre
lojistik destek paketi ile sözleşme imzalanan ülkenin hizmetine sunulacak.
Teslimatların kısa zaman içinde başlatılması planlanıyor.

Nurol Makina ve Sanayi A.Ş. Genel Müdürü Engin AYKOL bu başarıyla ilgili olarak
şunları söyledi: “Uzun süren gayret ve çabalarımız sonucunda Ejder Yalçın aracımız
için ilk kez bir ihracat sözleşmesine imza atma başarısını elde ettik. Yurt içinde kendini
kanıtlamış bir araç olan Ejder Yalçın, artık yurt dışında da önemli görevler üstlenecek.
Nurol Makina olarak, bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Tabi bizim için önemli olan bu
başarıyı devam ettirmek ve diğer pazarlara da aracımızı ihraç etmek. Mühendislik
kabiliyetimiz ve Ar-Ge imkânlarımız ile yurt içinde ve yurt dışında güvenlik birimlerinin
ve orduların hizmetine rakipsiz çözümler sunmayı sürdüreceğiz.”

Ejder Yalçın 4x4 TTZA’lar yüksek koruma seviyesi ile öne çıkıyor. Nurol Makina
mühendisleri tarafından özgün olarak tasarlanan ve üretilen Ejder Yalçın 4x4, sağladığı
üstün korumayı, ülkemizde ilk olarak, patlayıcı ve dayanıklılık testlerinde uluslararası
akreditasyona sahip bağımsız/tarafsız bir kuruluşun ülkemize gelerek gerçekleştirdiği
testler sonunda belgelendirmiştir. Ejder Yalçın 4x4 TTZA, yüksek yük taşıma kabiliyeti
sayesinde, üzerine farklı faydalı yükler entegre edilebilmekte ve Zırhlı Muharebe,
Komuta Kontrol, Ambulans, KBRN Keşif, Zırhlı Personel Taşıyıcı, Sınır Gözetleme ve

Güvenlik, Hava Savunma ve Mayın/EYP Tespit ve İmha aracı v.b. olarak bir çok farklı
konfigürasyonda üretilebilmektedir.
Ejder araç ailesinin bir üyesi olan Ejder Yalçın 4x4 TTZA dışında; balistik koruması
yüksek Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı Ejder TOMA, Ejder Kunter Zırhlı Kamyon
ve Ilgaz II İç Güvenlik Aracı Nurol Makina tarafından üretilen diğer zırhlı araçlardır.
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