محسن من مركبات الهامفي
حل
ّ

مركبة القتال التكتيكية القادرة على النجاة

المحسنة
مقصورة ركاب مقاومة لالنفجار لمركبة الهامفي
ّ
طورت لغرض إضافة مزي ٍد من التحسينات الجوهرية على األداء والمتانة والحماية من
ّ
الصواريخ الباليستية واالنفجارات ،مع العلم بأن مركبة القتال التكتيكية القادرة
على النجاة (™ )SCTVتعيد تعريف القدرة على النجاة في المركبات ذات
العجالت متعددة األغراض (الهامفي) .باستخدام تقنيات الدروع الحديثةُ ،جهزت
هذه المركبة للتعامل مع مجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك دعم إطالق
النيران والقيادة والتحكم واالستطالع والدعم الهندسي ونقل القوات.

textronsystems.com/mls

تتألف مركبة  SCTVالمبتكرة من خمس مجموعات أساسية نموذجية توفر
حماية فائقة للجنود وتستعيد أداء المركبة في المعارك غير المتكافئة.
صممت هذه المركبة لتندمج بسهولة ضمن مركبات الهامفي ،وتوفر مزي ًدا
ُ
من خفة الحركة وقابلية النجاة والحماية التي تمكن طاقمها من العودة
بأمان إلى قاعدتهم.

مركبة القتال التكتيكية القادرة على النجاة

مركبة  SCTVتامة الصنع (إلى اليسار) مع مركبة الهامفي التاريخية

مركبة القتال التكتيكية القادرة على النجاة ( ) SCTVلتحسين الهامفي

نظاما خفيف الوزن وفائق الحماية مع مزي ٍد من األداء والسالمة وخفة الحركة .هذه المركبة متوافقة مع جميع إصدارات السلسلة  11من
تقدم شركة Textron Systems
ً
محسنة على النجاة من خالل الزوايا المدمجة،
مركبات الهامفي قيد الخدمة في الوقت الحالي ،ومركبات السلسلة  10و 9من طراز  .selectتوفر هذه المركبة قدرة
ّ
ولوحة عكس االنفجار على شكل حرف  vأسفل بدنها .تشترك هذه المركبة في العديد من أجزائها األساسية مع مركبات الهامفي الحالية .تعمل هذه السيارة كتحديث
لمركبات الهامفي األصلية مع االستمرار في االستفادة من أدوات التحكم والوصالت وأنظمة القيادة الحالية.
•
•
•

•

•
•
•

مستويات متنوعة من الحماية من االنفجارات
تهيئة متعددة للمركبة
مجموعات خاصة بأداء المركبة بما في ذلك:
 حزمة الحركة حزم المحرك والتبريد حزمة المكابحتعزيزات للسالمة بما في ذلك:
 حماية من حوادث التدحرج عزل خلية الوقود عن مقصورة الطاقم مقصورة بطارية خارجية ألواح عزل واقية من الحرائق تصميم داخلي مريح يحول دون تعرض الطاقم للخطر بطانة سقف ناعمة واقية من الحرارةتكييف هواء بالوحدة الحرارية البريطانية ( 20,000 :)BTUتبريد
و 22,000تسخين
سقف يدعم أوزان ووظائف جميع مجموعات حماية المدفعي وأنظمة
حاليا
التسليح المستخدمة
ً
داخليا
المشترك
إمكانية اإلنتاج
ً
تسليمالمركبة

•الخضوع الختبار القبول
•تسليم المركبة التكتيكية القتالية  SCTVفي حلتها الجديدة

المرحلة النهائية لتجميع األجزاءوتركيبها

•تجميع وتركيب شاسيه المركبة
•تركيب صندوق مقصورة الطاقم
•إتمام المرحلة النهائية من تجميع األجزاء وتركيبها

توفير قطع غيار المكونات التي
تحتاج إلى التجديد

•التعليق ،واإلطارات ،والمكابح ،وغيرها من
قطع الغيار الجديدة

إنتاج صندوق مقصورة الطاقم

•إنتاج صندوق مدرع جديد لمقصورة الطاقم

ترميم المركبة وتجديدها

•إعادة ضبط كامل (إعادة استخدام بنسبة )%70

تسلم المركبة ذات العجالت متعددة
األغراض وسريعة التنقل “الهامفي”

•البدء بالمركبة ذات العجالت متعددة األغراض وسريعة
التنقل “الهامفي” التي قام العميل بتسليمها

تسلسل
اإلنتاج الفعال/
المبسط
للمركبات
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