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Η ΙΑΙ επιλέγει τεχνολογία της IDE
Eξαγωγική επιτυχία της IDE στο Ισραήλ
Κορωπί, 1/7/2020: Η INTRACOM DEFENSE (IDE) υπέγραψε σύμβαση με την
Israel Aerospace Industries (IAI) για την προμήθεια ολοκληρωμένου Υβριδικού Συστήματος
Παροχής Ενέργειας, βασισμένο στην προηγμένη τεχνολογία Hybrid Electric Power Systems
(HEPS®) που έχει αναπτύξει.
Η IAI επέλεξε να ενσωματώσει την τεχνολογία HEPS® της IDE στα συστήματά της για τις διεθνείς
αγορές, βασιζόμενη στα επιχειρησιακά πλεονεκτήματα που προσδίδει στους τομείς της αυτονομίας
ενέργειας, της αποδοτικότητας των μέσων και της ασφάλειας χρήσεως.
Στο πλαίσιο αυτής της αρχικής σύμβασης ύψους 1,2 εκατ. ευρώ, η IDE θα ξεκινήσει παραδόσεις
εντός του 2020.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της IDE, Δρ. Γεώργιος Τρουλλινός, δήλωσε: “H απόφαση της IAI να
ενσωματώσει την τεχνολογία μας σε δικά της συστήματα καταξιώνει ακόμη μια φορά τη
δραστηριότητα της εταιρείας μας στο χώρο. Προσβλέπουμε σε μια επιτυχημένη συνεργασία με την
IAI. Αυτή η εξέλιξη, όπως και η πρόσφατη επιλογή των προτάσεων της IDE για το Mη Επανδρωμένο
Όχημα και τις Δικτυοκεντρικές Επικοινωνίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταδεικνύουν την
αριστεία της IDE στην καινοτομία και στην μηχανική υψηλής τεχνολογίας σε αμυντικές εφαρμογές.
Συνεχίζουμε τη πολυετή προσπάθειά μας να εξάγουμε υπερσύγχρονα συστήματα, συμβάλλοντας
με αυτόν τον τρόπο και στην οικονομία της χώρας μας."
Σχετικά με την IDE
H IDE, ηγέτιδα Ελληνική εταιρεία στους τομείς της Άμυνας κι Ασφάλειας, είναι θυγατρική της
Intracom Holdings, από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους στην Ελλάδα, με σημαντική
διεθνή δραστηριότητα. Η IDE σχεδιάζει και κατασκευάζει προϊόντα που ενσωματώνουν τεχνολογίες
αιχμής που αναπτύσσονται στην εταιρία, στους τομείς των τακτικών επικοινωνιών, διοίκησης,
ελέγχου και πληροφοριών (C3I), υβριδικών συστημάτων ηλεκτρικής ισχύος, ηλεκτρονικά
πυραυλικών συστημάτων, συστημάτων επιτήρησης, αναγνώρισης και ασφάλειας, μηεπανδρωμένων οχημάτων (UAV, USV), καθώς και λογισμικό αμυντικών εφαρμογών.
Η IDE περιλαμβάνεται στην επίσημη λίστα προμηθευτών του ΝΑΤΟ και συμμετέχει σε διεθνή
προγράμματα ανάπτυξης και παραγωγής καθώς και σε διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή
αμυντικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην
ηλεκτρονική διεύθυνση www.intracomdefense.com
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