
قارب النجاة اآللي
�تعدد املهام واالعتمادية

واالستعداد لتأدية الواجب

حلا عيمج   Marine & Land Systems تكارش ىدحي إه Textron Systems. ةكرشل ةظوفمح قوق
© Textron Inc. MLMLBBR 0614 2016 ةكرش

الهيكل

• ............................................................................................. أحادي الهيكل	 النوع

• الطول )القالب(..................... 47 قدم، 10 بوصة )14.58 متر(	

• .................................. 51 قدم )15.6 متر(	 الطول )الكلي(

• ............................................... 14 قدم )4.27(	 العرض

• الغاطس................................. 4 قدم ، 6 بوصة )1.37 متر(	

• ................... األلومنيوم عالي التحمل لالستخدامات البحرية	 البناء

احلمولة

• .................................................. 100 طن	 قدرة السحب

• الطاقم/الركاب ................. إجمالي 21 = 4 أفراد طاقم ، 17 ركاب	

املناخ( في  حتكم  ذات  )3 مقصورات 

الطاقة

• احملركات...........محركان من طراز CAT C12 - الفئة 1، وبقوة 490 حصان	

• ............................. 437 جالون )1.654 لتر(	 سعة خزان الوقود

األداء

• السرعة...................... 25 عقدة )سرعة قصوى(، 22 عقدة )إبحار(	

• ............................................. 200 ميل بحري )إبحار(	 املدى

• ........................................ 50 عقدة	 السرعة القصوى للرياح

• كسر األمواج......................................... 20 قدم )6.1 متر(	

• .................................................................... أقل من 10 ثواني	 قدرة التقومي الذاتي

بك( اخلاصة  املواصفات  بحسب  اإللكترونية  باملعدات  قائمة  جتهيز  )ميكن 

Textron Systems شركة
Marine & Land Systems شركة

.Gause Blvd 1010
Slidell, LA 70458 USA

هاتف: 985-661-3690

فاكس: 985-661-3631

أحلك  وتكرارًا، حتى في  تؤكد على كفاءتها، مرارًا  القوارب  تزال هذه   "ال 
الظروف وأكثرها خطورة، مما يحدونا إلى التعبير عن مدى رضانا وامتناننا لها". 

 ـــــــ الكابنت )متقاعد( دايف إليومينات، حرس السواحل األمريكي، احلفل اخلتامي لقوارب النجاة MLB حلرس السواحل األمريكي في عام 2003

)MLB( مواصفات قارب النجاة اآللي

textronsystems.com
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مستعدون دائًما لإلنتاج
إن حوض السفن اخلاص بشركة Textron Systems والبالغ مساحته حوالي 600.000 قدم مربع بوالية لويزيانا في خليج املكسيك، قد أُعد ومت تطويره خصيًصا إلنتاج قوارب 

النجاة اآللية. وقام فريق عملنا اخلبير واملاهر ببناء أكثر من 120 من هذه القوارب. ويعكس هذا احلوض بتصميمه الفريد الكم املتراكم من سنوات اخلبرة والبحث التي مكنت شركة 

ذلك  بأعلى جودة مستخدمًة في  بناء القوارب   Marine & Land Systems من 
محطات جتميع هي األعلى كفاءةً وإتقانًا.  وعند االنتهاء من كل قارب وفحصه، 

يتم نقله من خط التجميع إلى املياه املفتوحة - حيث يكون بكامل وظائفه وعلى 

استعداد ألداء املهام.

اإلبداع في العمل
يتضمن تصميم قارب النجاة اآللي والذي جرى تنقيحه على مدار عقدين من الزمان العديد من املبتكرات التقنية. فمن بني املزايا الرئيسية للقارب –

• الهيكل خفيف الوزن املصنوع من األلومنيوم عالي التحمل املالئم لالستخدامات البحرية والذي مينحه السرعة والقدرة على التعامل 	
مع الظروف البحرية القاسية. ميكن لقارب النجاة اآللي العمل في ظروف سرعة رياح 50 عقدة وحتمل للصدمات من األمواج 

املتكسرة بارتفاع 20 قدم عند ثالثة أضعاف قوة اجلاذبية.

• وتتيح فتحات االستعادة املوجودة في اجلانبني األمين واأليسر للمنقذين العمل على بعد أقل من قدم واحد من خط املاء واستعادة 	
الضحايا أو احلطام العائم بسهولة أكبر.

• جسر طائر مرتفع يضيف آالف األمتار من مدى الكشف البصري لطاقم القارب.	

• ولتحقيق أقصى قدر من السالمة والرؤية والكفاءة، ميكن التحكم في القارب من أي محطة من محطات التشغيل األربعة املوجودة 	
على اجلانبني األمين واأليسر للجسور املطوية واملفتوحة.

TEXTRON ما الذي مييز قوارب جناة
• تظل قوارب النجاة التي تنتجها شركة Textron Systems قيد التشغيل دون احلاجة إلى إعادة تشغيل األنظمة حتى في حالة االلتفاف 180 درجة.	

• فقد مت العمل على حتسني هذه القوارب بصورة مستمرة على مدى ما يزيد عن 20 عاًما مضت، وذلك انطالقًا من عمليات إنقاذ واقعية مت اختبارها في أحلك 	

الظروف والعواصف الهوجاء في شتى أنحاء العالم. 

• إن شركة Textron Systems هي الوحيدة التي تتمتع بخبرة بناء 126 قاربًا من قوارب النجاة، والتي تعمل حالًيا وحتقق مستويات عالية من إرضاء العمالء.	

منصة للغطاسني من أجل 
الوصول املباشر من املياه 

املياه إلى  الوصول  لتأمني  استعادة   فتحة 

 صاري هوائي قابل للطي، ارتفاعه بدًءا من اجلزء املعرض للهواء = 21 قدم )6.4 متر(

املطوي التحكم 2: اجلسر   محطة 

�حيز واسع على ظهر القارب وأسفله 

للمزايا االختيارية لتنفيذ القانون والدوريات

الطائر التحكم 1: اجلسر   محطة 

أداء غير مسبوق وقدرة على النجاة ال تضاهى 
حتقق قوارب النجاة اآللية التي تنتجها شركة Textron Systems Marine & Land Systems أداًء مذهاًل لدى توليها قائمة عريضة من املهام، مبا في 

ذلك البحث واإلنقاذ، والدوريات احلدودية وتنفيذ القانون وعمليات اإلنقاذ من الكوارث الطبيعية.  وقد أثبت قاربنا الصلب بطوله البالغ 47 قدًما وهيكله 

املصنوع من األلومنيوم، كفاءته ملا يزيد عن 20 عاًما من اخلدمة كمحطة عمل تتمتع بثبات واعتمادية وقدرة على النجاة منقطعة النظير.

ميكنكم حتديد متطلباتكم، وسوف نعمل على إنتاج قارب جناة آلي خصيًصا لتلبية احتياجاتكم املتنوعة.

متت جتربته واالعتماد عليه من قبل احلكومات والسلطات العسكرية
لقد لعبت قوارب )MLB( البالغ عددها 117 قاربًا دورًا رئيسًيا في إجناز العديد من املهام على طول سواحل احمليط األطلنطي والهادي، وذلك كونها ركيزة 

أساسية في أسطول حرس السواحل األمريكي.  دخلت هذه القوارب إلى اخلدمة ألول مرة في عام 1997، وهي اآلن تستخدم من قبل العديد من احلكومات 

واجلهات العسكرية في كٍل من كندا ومصر واملكسيك.

فحيثما توضع هذه الزوارق قيد اخلدمة، فدائًما ما حتقق معدالت استثنائية من االستعداد واجلاهزية التشغيليني، وذلك نتيجة لتصميمها الرائع فضاًل عن 

هيكلها املتني وجودة صيانتها.   

القدرة العملية على التقومي 
بقاء كل  أقل من 5 ثواني - مع  ذاتًيا في  نفسه  يقوم  فإنه  األمواج  يتمايل مع  أو  القارب  ترتفع مقدمة    عندما 
�املعدات قيد التشغيل بكامل طاقتها. بل إن للقارب القدرة على التقومي الذاتي حتى في حال تضرر اجلسر املطوي 

أو مقصورة الناجني.

صورة حقيقية للتأرجح الطولي صورة حقيقية القتراب موجة بارتفاع 35 قدم  صورة حقيقية للتأرجح العرضي
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