 2K1Tةلظملا

® FireFlyماظن عم ةدحاو ةرمل مادختسالل ةلظم
تتميز المظلة  2K1Tبأنها مظلة منخفضة التكلفة ،و ُتستخدم
لمرة واحدة وتعمل بالهواء المضغوط ،وهي مصممة
لالستخدام مع وحدة التوجيه المنقولة ً
جوا ( )AGUلنظام 2K
® .FireFlyيتم تسليم المظلة  2K1Tللمستخدم وهي معبأة
بشكل مسبق .لتشغيل النظام ،يجب على المستخدم فقط
تثبيت المظلة  2K1Tبوحدة  AGUلنظام  ،FireFlyوتزويد
النظام بالحمولة ،ثم إدخال وزن التجهيز اإلجمالي في
النظام ،وبرمجة موقع نقطة االرتطام.
توفر مظلة  2K1Tمرونة عملياتية أكبر للقادة في الميدان،
وذلك لعدم الحاجة الستردادها ،وبالتالي تقليل تكلفة معدات
إمداد المؤن .وتتميز مظلة  2K1Tبنفس األداء والقدرات
التقنية لمظلة ® .FireFlyويمكن استخدامها كبديل مباشر،
وذلك إذا كانت القيود العملياتية ال تتيح استرداد مظلة
®( FireFlyمصممة لما يصل إلى  20عملية إنزال) إلعادة
التعبئة أو التخزين الصحيح بشكل فوري.
يتيح نظام ® 2K FireFlyإرسال الحموالت إلى موقع محدد
مسب ًقا على األرض من ارتفاعات تصل إلى  17,500قدم
فوق مستوى سطح البحر ( .)AMSLكما يمكنه حمل ما
يصل إلى  2,400رطل ( 1,089كجم) واالنسياب حتى 20
كم بعد اإلسقاط ليهبط في نطاق  150متر من نقطة االرتطام
( .)IPقام الجيش األمريكي باستخدام نظام ® FireFlyميدانيًا
كجزء من برنامج  JPADS 2Kويتم استخدامه حاليًا في
مسرح العمليات إلمداد القوات في المناطق البعيدة بالمؤن
والمعدات.

المرونة وسهولة االستخدام
يتم توريد المظلة  2K1Tإلى الميدان معبأة وجاهزة للنفخ،
وتتطلب فقط بعد األعمال البسيطة على األشرطة لتزويدها
باألحمال .ولقد صُممت المظلة  2K1Tلالستخدام مع وحدة
 AGUبنظام ® .2K FireFlyيستخدم نظام ®2K FireFly
نفس بنية النظام فيما يتعلق بواجهة المستخدم ،ويتم تثبيته
باألشرطة على غرار العائلة الكاملة لمنتجات GPADS
لشركة .Airborne Systems

المزايا التقنية المتقدمة لمظلة 2K1T
• استخدام مبتكر للخامات النسيجية وطرق التركيب
• نفس األداء العالي على غرار مظلة ® 2K FireFlyمع تكلفة أقل للمعدات

• ال يحتاج النظام إلى صيانة أو دعم من جهة التركيبات ،حيث يتم توريده معبأ ً
ً
وجاهزا للنفخ.
ً
مقارنة بالمظلة  2Kبالنسبة لنظام ® ،FireFlyفإن مظلة  2K1Tتتميز بنفس األداء ،والتكلفة المنخفضة ،وال تحتاج إلى صيانة،
كما تتطلب أقل قدر من التدريب.

البيانات التقنية لمظلة 2K1T
 GRWلسعة الحمولة

 750رطل إلى  2,200رطل ( 998 – 340كجم)
 72رطالً ( 32.7كجم)

صدمة الفتح (الحد األقصى)

 4.5جم

أقصى ارتفاع لإلطالق

 17,500قدم من مستوى سطح البحر AMSL

أدنى ارتفاع لإلطالق
االستخدام في العمليات
االستخدام في التدريبات فقط

 5,000قدم ( 1,524متر) فوق مستوى سطح األرض AGL
 5,000قدم ( 1,524متر) فوق مستوى سطح األرض AGL
 3,500قدم ( 1,066.8متر) فوق مستوى سطح األرض AGL

وزن المظلة 2K1T

الحد األقصى لالنحدار االنسيابي( L/D ،بدون رياح)  3.251 :

AIRBORNE SYSTEMS NORTH AMERICA
TRAINING FACILITY
4760 North Lear Drive
Eloy, AZ 85131, USA
Tel: +1.856.571.4717

CALIFORNIA
3100 W. Segerstrom Avenue
Santa Ana, CA 92704, USA
Tel: +1.714.662.1400
Fax: +1.714.662.1586
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NEW JERSEY
5800 North Magnolia Avenue
Pennsauken, NJ 08109, USA
Tel: +1.856.382.2709
Fax: +1.856.663.3028

sales@airborne-sys.com
airborne-sys.com

