عائلة نظام اإلمداد الجوي
الدقيق ال ُموجه

نظام ®MicroFly II

نظام ®DragonFly

تقدم شركة  Airborne Systemsمجموعة متنوعة من
منتجات إمداد الحموالت الموجهة بنظام  ،GPSوكل منها
مصمم بمظلته الخاصة لمواءمة نطاقات األوزان المتعددة.
ويتاح لدينا المنتج الذي يلبي احتياجاتك ،ابتدا ًء من األنظمة
القابلة إلعادة االستخدام (مثل نظام ® ،)FireFlyإلى األنظمة
التي ُتستخدم لمرة واحدة (مثل نظام  .)FlyClops 2Kومن
خالل الجمع بين التكنولوجيا المُجرَّ بة والتصميم المبتكر،
استطاعت شركة  Airborne Systemsابتكار نظام سهل
االستخدام يلبي احتياجات المقاتل الحديث.

نظام ®FireFly
يمكن لنظام  ®FireFlyاالنتفاخ من ارتفاعات تصل إلى
 24,500قدم ( 7467متر) فوق مستوى سطح البحر
( )AMSLوبإمكانه نقل وزن تجهيز إجمالي ( )GRWمن
 650رطل ( 294.8كجم) إلى  2,400رطل ( 1,089كجم)،

نظام ®FireFly

واالنسياب بمعدل يصل إلى  25كيلومترً ا بعد إنزاله ،ولقد
أثبت قدرته مرارً ا على الهبوط في حوالي  %80من جميع
مرات اإلنزال في نطاق  150متر من نقطة االرتطام ()IP
المحددة.

نظام ®MicroFly II
يمكن لنظام ® MicroFly IIاالنتفاخ من نفس ارتفاع نظام
 ،FireFlyكما يمكن استخدامه لمرافقة فرق HALO/
 HAHOأثناء الدخول ويمكن استخدامه إلمداد العناصر
على األرض .يمكن لنظام ® MicroFly IIنقل وزن تجهيز
إجمالي يبلغ  500رطل ( 226كجم) ،وإذا كان المستخدم
يرغب في الطيران باستخدامه يدويًا ،تتاح وحدة تحكم
اختيارية عن بعد يمكنها التحكم في األنظمة المتعددة في
وقت واحد.
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نظام ®DragonFly
يمكن لنظام ® DragonFlyحمل وزن تجهيز إجمالي
( )GRWيتراوح ما بين  4,900رطل ( 2,222.6كجم) و
 10,000رطل ( 4,535.9كجم) .كما أن مظلة ®DragonFly
مؤهلة بالكامل لألحمال القصوى التي تصل إلى 24,500
قدم ( 7,467.6متر) فوق مستوى سطح البحر  AMSLفي
 C-130و  17,999قدم ( 5,486.1متر) فوق مستوى سطح
البحر  AMSLفي  .C-17لقد أثبت نظام ®DragonFly
قدرته مرارً ا على الهبوط في حوالي  80%من جميع مرات
اإلنزال في نطاق  820قدم ( 250متر) من نقطة االرتطام
( )IPالمحددة.

أنظمة ُتستخدم لمرة واحدة

توفر أنظمة  GPADSمن  Airborne Systemsالتي ُتستخدم لمرة واحدة القدرة على إرسال
المعدات ،والذخيرة ،وغير ذلك الكثير ،بشكل دقيق عن بُعد ،وذلك بدون تحمل التكلفة والعبء
المرتبطين باسترداد أنظمة .JPADS

نظام FC Mini
يمكن لنظام  FC Miniنقل أحمال تتراوح ما بين  200رطل ( 90كجم) و  500رطل ( 226.8كجم)
ويمكنه االنتفاخ من خالل الحبل االستاتيكي لإلطالق .ورغم أنه مخصص لالستخدام لمرة
واحدة ،فمن الممكن إعادة استخدامه حتى ست مرات في بيئة التدريب.

نظام FlyClops 2K
يمكن لنظام  FlyClops 2Kنقل أحمال تتراوح ما بين  750رطل ( 340كجم) و  2,200رطل
( 998كجم) ويمكنه االنحدار بشكل انسيابي حتى  25كيلومتر بعد إنزاله .كما يمكنه الهبوط
في نطاق  150متر من نقطة االرتطام ( )IPالمحددة بعد إسقاطه من ارتفاعات تصل إلى
 17,500قدم ( 5334متر) فوق مستوى سطح البحر ( .)AMSLويتكون نظام  FlyClops 2Kمن
وحدة  AGUقابلة لالستخدام لمرة واحدة ومظلة ( 2K1Tمذكور أدناه).

نظام 2K1T
نظام  2K1Tعبارة عن مظلة منخفضة التكلفة ُتستخدم لمرة واحدة .ويتم توريد هذه المظلة
مُجمَّعة ،ومعبأة ،وجاهزة للتزويد بوحدة  AGUوالحمولة قبل اإلسقاط .ويمكن استخدام نظام
 2K1Tمع وحدة  AGUالتي ُتستخدم لمرة واحدة ( )FlyClops 2Kأو مع وحدة  AGUلنظام
 2K FireFlyالقابلة إلعادة االستخدام .كما يمكن لنظام  2K1Tنقل أحمال تتراوح ما بين
 750رطل –  2,200رطل ( 998–340كجم) ،ويمكن إنزاله على ارتفاع يبلغ  17,500قدم
( 5334متر) بحد أقصى .وهو مصمم لالستخدام لمرة واحدة إلمداد األحمال الحرجة لإلمدادات
العسكرية أو لألغراض اإلنسانية .كما يتميز نظام  2K1Tبانخفاض االحتياجات اللوجيستية
وعدد القوافل المطلوبة للحفاظ على القوة المنتشرة.

المواصفات
المظلة

®MicroFly II

®FireFly

®Dragonfly

2K1T

FlyClops 2K

 Intruder 360()RA-1

2k

10k

2K1T

2K1T

 650رطل –
 2,400رطل
( 294.8كجم–
 1,089كجم)

 4,900رطل –
 10,000رطل
( 2,222.6كجم –
 4,535.9كجم)

 750رطل –
 2,200رطل
( 340كجم –  998كجم)

 750رطل –
 2,200رطل
( 340كجم –  998كجم)

 17,500قدم –
 5,000قدم

 17,500قدم –
 5,000قدم

وزن التجهيز اإلجمالي  250رطل –
(الحد األدنى واألقصى)  500رطل
( 226 – 113.4كجم)
ارتفاعات اإلطالق

 24,500قدم –
 3,500قدم 
( 7467.6متر –
 1066.8متر)

 24,500قدم –
 5,500قدم 
( 7467.6متر –
 1524متر)
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