نظام UNICROSS

مظلة إمداد حمولة منخفضة التكلفة
اعتما ًدا على تصميم  ADUXالبريطاني ،تقدم شركة
 Airborne Systemsمنهجً ا جدي ًدا ومحس ًنا لمظلة األحمال
.UNICROSS
فتصميمها الفريد ،المعروف أيضًا بسهولة استخدامه
وسهولة تجميعه ،يعتبر اآلن أكثر متانة ألنه قد تم تحديثه
بخامات جديدة أكثر متانة تتيح القيام بما يصل إلى خمس
عمليات إنزال.

المزايا
محسنة لزيادة متانة المنتجات :مظلة حموالت
• خامات
َّ
متعددة االستخدامات.
• تركيبة لوحة سهلة الربط :صُممت المظلة
 UNICROSSبنوعين من اللوحات التبادلية (لوحات
تاجية وجناحية) .وهي تقلل وقت الصيانة بشكل كبير،
كما يمكن إجراء اإلصالحات ميدانيًا نظرً ا لعدم وجود
ضرورة للحياكة.
• سهولة اإلنزال :الحبل االستاتيكي لإلطالق ال يجعل
هناك أي ضرورة السترداد حقيبة النفخ في الطائرة.
كما يمكن إنزال المظلة  UNICROSSمن أي طائرة
مزودة بباب لقوات المظالت أو منصة حموالت.
• حل اقتصادي جدًا :صُمم كل جزء من النظام مع
مراعاة تقليل التكلفة (المظلة ،حقيبة النفخ ،الرافع،
أحبال حاوية الحمولة) مع السماح بتعدد االستخدام.

UX 2200

UX 500

• القدرة على التصميم المالئم :خيار شراء مظلة
 UNICROSSبجناح فردي ولوحات تاجية ليناسب
متطلبات أي حمل ما بين  500و  2,200رطل .ويتيح
هذا الحل للمشغل القدرة على تجميع المظلة سريعًا
في الميدان ،كما يوفر اإلصالح السريع ألي لوحات
تتعرض للضرر من خالل استبدال أية مكونات
متضررة بسهولة وبسرعة.

عائلة أنظمة Unicross
تعتبر مظلة  Unicrossأيضًا جزءًا من عائلة األنظمة ذات
سعة نطاق الوزن .وتوجد ثالثة خيارات للمظلة ،Unicross
وهي  150و  500و .2200
UX 150

Cargo container slings

المظلة Unicross 150

Unicross 500

Unicross 2200

المواصفات
معدل الحمل الصافي

75-175

250-700

1000-3200

( RODقدم/ثانية)
عند رطل

150@ 28

500 @ 25

2200 @ 28
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