
المجموعة النهائية:

االستدامة وخفة الحركة

الفعالية القتالية والنجاة 

فئة COMMANDO ELITE: أفضل مركبة مدرعة رباعية الدفع في األسواق

textronsystems.com/mls

مركبات COMMANDO Elite هي أفضل مركباتنا من حيث الحماية 

واالعتمادية بما توفره من إطالق مباشر للنار وحماية من األلغام. تأتي هذه 

المركبات مجهزة بأحدث ما توصلنا إليه من تحسينات في أنظمة الدفع، 

البيئات.  من  كبيرة  في مجموعة  المناورة  على  وقدرة  يمنحها سرعة  ما 

وتتحقق فعاليتها القتالية من خالل ما توفره من خيارات متعددة من أجهزة 

االستشعار واألسلحة. هذه المركبات مرنة بما يكفي الستيعاب أي 

منصة إلطالق األسلحة عن بعد متوافرة تقريًبا - مفردة أو مزدوجة 

األسلحة. كما تحتوي على ميزة النظام األساسي الرقمي لمراقبة 

  . ً األنظمة والتطوير اإللكتروني مستقبال
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مركبة COMMANDO Elite هي المركبة المفضلة 
للقوات الكندية ضمن برنامجها لمركبات الدوريات المدرعة 

)TAPV( التكتيكية

مرنة بما يكفي الستيعاب أي منصة إلطالق األسلحة عن 
بعد متوافرة تقريًبا

أربعة فتحات وثالثة أبواب كبيرة الحجم توفر منافذ 
متعددة للدخول/الخروج

COMMANDO ELITE مواصفات مركبة

الوزن

............................................... 40,700 رطل )18,460 كجم( الوزن الكلي للمركبة 	•

الوزن الفارغ......................................................... 36,300 رطل )16,460 كجم( 	•

األداء )عند 38,000 رطل(

.........................................  65 ميل/س )105 كم/س( السرعة )على األسطح الوعرة( 	•

المدى عند سرعة 50 ميل/س )80 كم/س(.................................. 400 ميل )644 كم( 	•

%60 .......................................................................................... االنحدار 	•

االنحدار الجانبي.................................................................................. %30 	•

الجدار العمودي....................................................................... 24 بوصة )6. م( 	•

............................................................................. 60 بوصة )1.5 م( االجتياز 	•

اإلطارات......................... ميشالن 16.00R20 XZL مع حشوة هتشنسون للسير بإطارات مثقوبة

.......................................................................... أذرع تحكم أمامية وخلفية،  �التعليق

وعلوية وسفلية مستقلة تماًما

توليد القوة

............................. Cummins QSL بقوة 365, 365 حصان،1113 رطل/قدم المحرك 	•

Allison 3200SP ناقل الحركة..................................................... 6 سرعات، طراز 	•

........................................................... متعدد )حسب احتياجات العميل( التسليح

............................................. حماية ضدإطالق النار المباشر وغير المباشر  �القدرة على النجاة

واأللغام والعبوات الناسفة البدائية

دعم بال  الوعي الظرفي......................................................................... 360 درجة 

خيارات معدات المهام األخرى

الدرع اإلضافي..................................................................................................................... حسب مواصفات العميل 	•

تعزيزات البرج...................................................................................................................... حسب مواصفات العميل 	•

مولد التيار المتناوب...................................................................................................... مولدان 400 و575 أمبير  	•

نظام المكابح المانعة لالنغالق )ABS(.........................................حسب مواصفات العميل 	•

نظاما NAV/GPS.......................................................... حسب مواصافات العميل 	•

نظام حماية NBC فردي/ضغط مفرط....................................................................... حسب مواصفات العميل 	•

..................................حسب مواصفات العميل الوعي الظرفي بمقدار 360 درجة)ليالً/نهارًا( 	•

�مساحة الركاب........................................... المركبة ذات البرج: 3 أفراد طاقم و2 فرد مشاة 

مشاة و4 أفراد  طاقم  الحماية OGPK أو RWS: 2 فرد  مجموعة  ذات   المركبة 
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