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 Survivability: biedt de bemanning de beste bescherming die nu beschikbaar is.

 Mobility and flexibility: een krachtige motor gekoppeld aan een automatische versnellingsbak, 

 een compact design en een kleine draaicirkel.

 Adaptable: één voertuig voor veel verschillende opdrachten. 

 MOTS solution: maar wel met veel uitbreidingsmogelijkheden.

 Qualified: door de Bundeswehr en getest onder alle omstandigheden.
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SIGNAL INTERCEPT SOLUTIONS
LISTEN. LOCATE. TAKE ACTION.

Use of U.S. DoD imagery does not imply or constitute U.S. DoD endorsement.

L-3 Linkabit’s next-generation SIGINT manpack, the PRD-13(V)3, continues the 20-year legacy of the industry’s 
predominant ESM system for the worldwide ISR community to ensure situational awareness anywhere, any time 
and under any conditions. With enhanced software-defined processing and a low-SWaP design, the PRD-13(V)3  
puts the latest technology in the hands of the warfighter with a form factor that fits into a standard rucksack 
and weighs less than 32 pounds. Its IP-based architecture enables remote operations, as well as the means 
to network multiple systems and connect using a handheld controller, making it the most capable and 
maneuverable On-The-March tactical ISR solution available.

To learn more, visit L-3com.com/Linkabit.
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