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Israels forsvarsindustri og militære har sluppet nye videoopptak som viser en rekke

tester av det nye lasersystemet.

Jerusalem Post rapporterer at demonstrasjonen ble utført av det israelske

forsvarsdepartementets direktorat for forskning og utvikling (MAFAT) og

våpenprodusenten Rafael Advanced Defence Systems.

Under testene, som ble utført over de siste ukene i Sør-Israel, avskjærte systemet �ere

droner, granater, raketter og anti-tankmissiler i en rekke forskjellige scenarier.

– Vi er i et historisk øyeblikk i våpenverdenen, sa brigadegeneral Yaniv Rotem, leder av

det israelske forsvarsdepartementets administrasjon for våpenutvikling, som utviklet

systemet sammen med Rafael.

– Vårt oppdrag var klart: Å vise at det fungerer før påskeferien, med alle kriteriene som

vi har satt, sa la han til.

annonse

Ny æra

Rotem opplyste videre at serien med tester har tillatt Israel å gå inn i en «helt ny æra»

av energibaserte våpensystemer.

– For første gang fungerer faktisk et energivåpen. Ingen i verden har vist slike evner.

Staten Israel er den første som utfører et direkte laserskudd. Vi er inne i en tid med nye

typer våpen – energibaserte våpen. Vi er der, sa han.

Forsvarsminister Benny Gantz er enig. Han sier at Israel har blitt et av de første landene

som har lykkes med å utvikle kraftig operasjonell laserteknologi, som kan utføre

avskjæringer i operasjonelle scenarier.

– Energibaserte våpen med en kraftig laser er, etter min mening, en veldig betydelig

game changer. Systemet vil bidra til å fornekte kritiske �endtlige kapasiteter på alle

arenaer, sa han.

Gantz la til at for første gang noensinne et kraftig lasersystem skutt ned fjerne mål, men

at det fortsatt vil ta tid før det er fullt operativt.

– Denne prestasjonen er på grunn av israelsk innovasjon, forsvarsetablissementet og

industrien, som har gått sammen for å gi en paraply av sikkerhet for innbyggerne i

Israel, sa han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en

motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Henrik S. Werenskiold

Utenriksjournalist - henrik@resett.no

 Utskriftsvennlig versjon

Foto: Skjermdump.

51N k s

51N k s

Ukrainske missiler skal ha
tru�et russisk krigsskip

Flaggskipet Moskva har sunket
i Svartehavet

Terrorsiktet etter
masseskyting: – Drep alle hvite
mennesker

Zelenskyj: Titusener er drept i
Mariupol

Ekspert om tapet av
missilkrysseren «Moskva»: –
Enormt

Registrer

Meld deg på vårt nyhetsbrev

epost-adresse

Mest lest

Resett er:

Ansvarlig redaktør

Helge Lurås
helge@resett.no

 

Kontakt Resett

Kontakt: post@resett.no

Meningsinnlegg: debatt@resett.no

Annonser hos oss: annonser@resett.no

tips@resett.no
Støtt oss!
Annonsér hos oss

Resett følger Vær varsom-plakaten,
Redaktørplakaten og Resett-plakaten.

Les om hvordan vi tar vare på ditt
personvern

Besøk også Resetts livsstilsmagasin Xstra.no

FORSIDE RESETT + MENINGER  BØKER BUTIKK STØTT OSS OM OSS  LOGG INN BLI ABONNENT




https://resett.no/author/henrik-werenskiold/
https://resett.no/tag/droner/
https://resett.no/tag/israel/
https://resett.no/tag/laservapen/
https://www.youtube.com/watch?v=7R16XSccHfw&ab_channel=DefensehereEnglish
https://www.jpost.com/israel-news/article-704176
https://resett.no/abonnement/
https://resett.no/stott-oss/
https://resett.no/author/henrik-werenskiold/
https://resett.no/author/henrik-werenskiold/
https://resett.no/2022/04/15/milepael-israel-skjot-ned-drone-med-laservapen/print/
https://resett.no/2022/04/15/milepael-israel-skjot-ned-drone-med-laservapen/print/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Milep%C3%A6l%3A+Israel+skj%C3%B8t+ned+drone+med+laserv%C3%A5pen&url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2022%2F04%2F15%2Fmilepael-israel-skjot-ned-drone-med-laservapen%2F&via=resettno
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2022%2F04%2F15%2Fmilepael-israel-skjot-ned-drone-med-laservapen%2F
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2022%2F04%2F15%2Fmilepael-israel-skjot-ned-drone-med-laservapen%2F
https://www.shop-resett.no/products/serrat-kulepenn2
https://twitter.com/intent/tweet?text=Milep%C3%A6l%3A+Israel+skj%C3%B8t+ned+drone+med+laserv%C3%A5pen&url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2022%2F04%2F15%2Fmilepael-israel-skjot-ned-drone-med-laservapen%2F&via=resettno
https://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2022%2F04%2F15%2Fmilepael-israel-skjot-ned-drone-med-laservapen%2F
https://www.linkedin.com/cws/share?url=https%3A%2F%2Fresett.no%2F2022%2F04%2F15%2Fmilepael-israel-skjot-ned-drone-med-laservapen%2F
https://shop.resett.no/produkt/rognvaldur-hannesson-klimaskepsis-illusjonen-om-det-gronne-skiftet/
https://resett.no/2022/04/14/russisk-krigsskip-truffet-av-missiler-fra-ukraina/
https://resett.no/2022/04/14/russisk-krigsskip-truffet-av-missiler-fra-ukraina/
https://resett.no/2022/04/14/flaggskipet-moskva-har-sunket-i-svartehavet/
https://resett.no/2022/04/14/flaggskipet-moskva-har-sunket-i-svartehavet/
https://resett.no/2022/04/14/terrorsiktet-etter-masseskyting-drep-alle-hvite-mennesker/
https://resett.no/2022/04/14/terrorsiktet-etter-masseskyting-drep-alle-hvite-mennesker/
https://resett.no/2022/04/14/zelenskyj-titusener-er-drept-i-mariupol/
https://resett.no/2022/04/14/zelenskyj-titusener-er-drept-i-mariupol/
https://resett.no/2022/04/14/ekspert-om-tapet-av-missilkrysseren-moskva-enormt/
https://resett.no/2022/04/14/ekspert-om-tapet-av-missilkrysseren-moskva-enormt/
mailto:helge@resett.no
mailto:post@resett.no
mailto:debatt@resett.no
mailto:annonser@resett.no
mailto:tips@resett.no
https://resett.no/stott-oss/
https://resett.no/annonseweb/
https://resett.no/resett-plakaten/
https://resett.no/personvern/
https://resett.no/?swcfpc=1
https://resett.no/
https://resett.no/pluss/
https://shop.resett.no/
https://www.shop-resett.no/
https://resett.no/stott-oss/
https://resett.no/logg-inn/
https://resett.no/abonnement/
https://www.facebook.com/resettmedia/
https://www.instagram.com/resett.no/
https://www.twitter.com/resettno
https://resett.no/
https://resett.no/pluss/
https://shop.resett.no/
https://www.shop-resett.no/
https://resett.no/stott-oss/
https://resett.no/logg-inn/
https://resett.no/abonnement/

