
مركبات COMMANDO Select هي ناقالت جنود توفر مزيًجا 

الحركة  وخفة  النجاة  على  والقدرة  القتالية  الفعالية  من  محسنًا 

واالستدامة. حماية استثنائية للطاقم مضمنة في جميع المركبات. 

قدرة على النجاة دون التضحية بخفة الحركة. 

خفة الحركة والقدرة على النجاة

القوة واالعتمادية

القدرة على إنجاز المهام المتعددة

التاريخ من  50 عاًما 

textronsystems.com/mls

القدرة على النجاة وخفة الحركة في ميادين القتال المختلفة

توفر هذه المركبات خفة أكبر في الحركة مقارنة بجميع المركبات 

المدرعة الموجودة في األسواق. هذه المركبات قابلة للتهيئة بحيث 

تتسع لما يصل إلى 10 أفراد )ثالثة من أفراد الطاقم باإلضافة إلى 

الركاب( بما يحقق قدرة أكبر على نقل القوات. 
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تمتلك مركبة إطالق النيران المباشرة عيار 90 ملم مدفًعا مجربًا ومختبرًا 
عيار 90 ملم يحقق قوة إطالق نار إضافية.

البالستية  الصواريخ  من  توفر مركبة اإلسعاف APC  حماية 
واالنفجارات للطاقم الطبي أثناء عالج ونقل الجرحى.

إلى جانب المدفع عيار 40/50ملم )على السطح( ووحدة حماية 
المدفعي، تتيح هذه المركبة العديد من الخيارات األخرى.

مركبة الهاون المتنوعة قادرة على إطالق قذائف حتى عيار 120ملم.
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الوزن

....................................... 38,000 رطل )17,237 كجم( الوزن الكلي للمركبة 	•
الوزن الفارغ.................................................. 34,600 رطل )15,400 كجم( 	•

األبعاد

الطول............................................................. 261 بوصة )6.629 ملم( 	•
العرض )الكلي(......................................................... 108 بوصة )2.743( 	•
............................................................ 119 بوصة )3.022 ملم( االرتفاع 	•
........................................................ 26 بوصة )660 ملم( الخلوص األرضي 	•

األداء

.................................. 62 ميل/س )100 كم/س( السرعة )على األسطح الوعرة( 	•
التسارع من 20-0 ميل/ س )32-0 كم/س(.............................................. 8 ث 	•
التسارع من 50-0 ميل/ س )80-0 كم/س(............................................ 30 ث 	•
المدى عند سرعة 40 ميل/س )64 كم/س(.......................... 400 ميل )644 كم( 	•
قطر الدوران................................................................. 65 قدم )21.3 م( 	•
االنحدار................................................................................... %60 	•
االنحدار الجانبي.......................................................................... %30 	•
الجدار العمودي............................................................. 22 بوصة ).56 م( 	•
..................................................................... 60 بوصة )1.5 م( االجتياز 	•

Michelin 16.00R20 اإلطارات............................................................ طراز
مثقوبة بإطارات  السير  حشوة  XZL مع 
التعليق................................................................. أذرع تحكم أمامية وخلفية،
تماًما مستقلة  وسفلية  وعلوية 

توليد القوة

قصوى 280 حصان، 825 رطل/قدم ............... Cummins 6CTA8.3، بقوة  المحرك 	•
Allison 3200SP ناقل الحركة............................................. 6 سرعات، طراز 	•

نهارية/ليلية ............................................................ مدفع M-36 برؤية  الرؤية

............... المركبة ذات البرج: مدفعا MK-19 عيار40ملم, وM2H عيار 50 التسليح

................................................ حماية ضد إطالق النار المباشر  �القدرة على النجاة

البدائية الناسفة  والعبوات  واأللغام  المباشر  وغير 

COMMANDO SELECT مساحة الركاب في مركبات

APC مركبة  •
مشاة و4 أفراد  طاقم  البرج: 3 أفراد  ذات  المركبة  -

مشاة  و7 أفراد  طاقم  الحماية OGPK أوRWS: 3 أفراد  مجموعة  ذات  المركبة  -

 APC SWB مركبة 	•
مشاة و1 فرد  طاقم  البرج: 3 أفراد  ذات  المركبة  -

مشاة و2 فرد  طاقم  الحماية OGPK أوRWS: 3 أفراد  مجموعة  ذات  المركبة  -

MEDEVAC مركبة  •
و2 جريح و2 مسعف  طاقم  3 أفراد   -

Mortar Vehicle مركبة 	•
سائق وقائد و2 فرد طاقم هاون  -

90mm Direct Fire Vehicle مركبة 	•
سائق وقائد ومدفعي وملّقم -

COMMANDOTM SELECT VEHICLE مواصفات مركبة
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