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Bandaria Auto is an engineering and consulting company specialized in designing and
manufacturing advance off-road vehicles.

Bandaria’s R&D team has extensive expertise in providing solutions to complicated
engineering issues for off-road vehicles, such as altering system designs and upgrading
parts. It reinvented the functioning of suspension systems in a unique way for better
dynamics. The use of light and strong aerospace materials to overcome off-road abuse and
rough terrain.

The team has offered solutions to many well reputed companies around the world;
including NASA.

.ةمتطور بریة مركبات وتصنیع تصمیم في متخصصة واستشاریة ھندسیة شركة ھي للسیارات البندریة

 عمل آلیة تغییر یقطر عن ،البریة المركبات لتطویر ھندسیة حلول ایجاد في واسعة خبرة یمتلك للسیارات البندریة فریق
 تستخدم فیفةوخ متینة خاصة مواد وتستخدم .أفضل دینامیكیة قدرة تمنح فریدة تعلیق أنظمة طورت كما .األجزاء بعض

.بكفائة الوعرة التضاریس على للتغلب الطیران تقنیات في

 شركة فیھا بما مالعال انحاء مختلف في الشركات من عدد إلى المقترحة الحلول من بالعدید للسیارات البندریة فریق تقدم
.ناسا
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 تقدیم ھو R2F و NASSER تصنیع من الھدف كان
 نیعبتص عالیة ھندسیة قدرات ذات الوزن خفیفة مركبات

 معظم إلستبدال مناسبة بتكلفة %80 إلى یصل محلي
 والندكروزر ھامفي مثل الحالیة العسكریة السیارات

 اتاستخدام على تساعد بقدرات ونحوھا )شاص( تویوتا
.وأفضل أكثر

ً  المركبات تصنیع مزایا من :محلیا
.واستمرار بسرعة الغیار قطع توفر-
.فوالظرو االستخدام مع یتناسب بما المركبة تطویر-
 لخبرةا ونقل السعودیة للكوادر وظیفیة فرص توفیر-

.لھم
.الغالي لوطننا اإلقتصادي الدعم-

The main goal behind manufacturing NASSER & R2F is
to present a light weight vehicle with advance
engineering capabilities and up to 80% locally made
vehicle, a vehicle that can also replace the current
military vehicles like Humvee, Toyota land cruiser
Pickup…etc. with better abilities & more efficiency.

Some benefits of manufacturing vehicles locally:
- Better & faster approach to spare parts.
- Developing the vehicles’ specification to
proportionate local environment.

- New experiences in local market & Creating Job
opportunities for Saudis.

- Supporting home country finance.
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1- PETROL

2- FAST ATTACK
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3- AMBULANCE
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Engine:
According to customer request.
LS GM, Horsepower range (430 - 1000).    Torque range (460 - 800) (ft – lbs).

.حسب طلب العمیل
.)رطل –قدم ( )800 - 460(نطاق عزم الدوران ).   1000 - 430(نطاق قوة الحصان  إس جي إم،  إل :المحرك

Speed: Top speed of 220 km/h .ساعة/كلم 220سرعة قصوى  :السرعة

Transmission: Race TH400 with upgraded internal parts. 400Race TH بأجزاء داخلیة مطورة. :القیر

Transfer Case:
(With 4WD Option)

Race 2 Speed Atlas with upgraded internal parts
(High: 1:1 – Low: 3:1).

Atlas سرعتین ریاضي مع أجزاء داخلیة مطورة ذو
)H :1:1 – L :3:1.(

:الدبل
)مع خیار الدفع الرباعي(

Fuel: Capacity of 200 L, FIA Race Fuel Cell. ).FIA(لتر،  200خزان ریاضي سعة :الوقود

Gears & Axles: Designed & made for extreme racing. .مصممة ومصنعة خصیصاً للسباقات في ظروف قاسیة :التروس والمحاور

Front Shocks: ● Race 2.5 inch Coilover, KING’s 3 inch Race 3 tube ByPass, Coilover،KING’sانش  2.5ممتص صدمات ریاضي ●  3 inch Race 3 tube ByPass, 
 نظام التعلیق األمامي

):مساعدات أمامیة(

Rear Shocks: ● Race 3 inch Coilover, KING’s 3 inch Race 5 Tube ByPass, Coilover،KING’sانش  3ممتص صدمات ریاضي ●  3 inch Race 5 Tube ByPass, 
ي نظام التعلیق الخلف

):مساعدات خلفیة(

Wheel Travel:
2WD & 4WD

● Front Wheel: 22 inch. ● Rear Wheel:  33 inch. .إنش 33: اإلطار الخلفي● .  إنش 22: اإلطار األمامي●  :مدى تحرك اإلطارات
أو دفع رباعي دفع خلفي

Tire Size: ● 39 inch. .إنش 39●  :حجم اإلطارات

Brakes: ● Aluminum 6 Piston Special pads & Thermal Pistons. .  صمامات مع فحمات خاصة وأقراص مضادة للحرارة 6ألمنیوم ●  :المكابح

Seating Capacity: ● 2 Crew. .راكبین●  :سعة المقاعد

Vehicle Curb 
Weight:

● 2.3 Tons. .طن 2.3● :الوزن

Electrical:
● Military grade Wiring.
● 2 Electronic PDM 30 (Power Distribution Model), (MOTEC. Or equivalent).
● 7” – 12” Screen, (MOTEC. Or equivalent).

.أسالك كھربائیة عسكریة● 
).أو ما یعادلھا PDM 30 ،)MOTECوحدتي توزیع قوى إلكترونیة ●

).أو ما یعادلھا MOTEC(انش،  12 – 7شاشة ● 
:األجزاء الكھربائیة

Materials :
● Body Panels Made of Carbon Fiber.
● Structure & mechanical components are aerospace grade material and heat treated (very 
strong and light).

.المجسم مصنوع من ألیاف الكربون● 
بالغة (ران، األجزاء المیكانیكیة والھیكل مصنوعة من مواد معالجة حراریاً عالیة الجودة والمتانة بمستوى تقنیات الطی● 

).القوة وخفیفة الوزن
:المواد

Interior Finishing: ● Race Luxury Interior Finishing. .فاخر دیكور داخلي ریاضي●  :األجزاء الداخلیة
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• it can jump from 4m high cleft & land stabile, comfortable & safely.

• It can go through a series of 1 meter high bumps in a high speed 
(100 KM/H) with amazing comfort, handling and control.

• Great control in handling & cornering at high speed.

• Climb Rough Mountains.

• Extreme durability due to the special material and design used to 
build our vehicle.

.امتار والھبوط بثبات ومرونة، بأریحیة وأمان 4بإمكانھا القفز من إرتفاع  ●

 100(متر بسرعة عالیة تصل إلى  1بإمكانھا عبور مطبات ومنخفضات بإرتفاع  ●
.مع تحكم وسیطرة تامة مع منح راحة فائقة لقائد المركبة) ساعة/كلم

.تحكم عالي في المنعطفات والمناورة بسرعات فائقة ●

.تسلق مرتفعات وعرة ●

.ركبةمتانة وقوة تحمل فائقة بفضل التصمیم والمواد المستخدمة في صناعة الم ●
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R2F NASSER(Rally racing) (Monocoque armored vehicle)

R2F يلسباقات الرال مدرعة ناصر
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