
 

 

 

 

( ْٙ أدذز إضافح إنٗ طهظهح يظالخ RA-270انًظهح )

ًًد تٕسٌ أخف نكٙ ذرُاطة يغ ػذد أكثز ص  ٔلذ ، )اَرزٔدر(

 يٍ انًظهٍٛٛ، إضافح إنٗ طٕٓنح اطرخذايٓا ٔخصائٓا انًرفٕلح. 

لًاع )اَرزٔدر خصائص ( تُفض 072ٚرًٛش لًاع )اَرزٔدر 

يٍ ( RA-360( ٔانًظهح )RA-1( انًظرخذو فٙ انًظهح ) 062

دٛس ٚؼطٙ يمأيح فزٚذج نفمذاٌ دٛس ططخ انجظى ٔانجُاح 

مهم تشكم كثٛز يٍ ادرًال إصاتح انمافش يًا ٚ انمذرج ػهٗ انزفغ

يصانٛح نهرذرٚثاخ ػُذ انٓثٕط. ٔذؼرثز ْذِ انًظهح تذجًٓا انصغٛز 

انؼظكزٚح، ٔأداج رائؼح نهطالب نرؼهى كٛفٛح انطٛزاٌ ٔانمفش 

تًؼذاخ صغٛزج انذجى تًُٛا ذذرفع فٙ َفض انٕلد تُفض 

(. ًٔٚكٍ اطرخذايٓا 062خصائص طٛزاٌ انًظهح )اَرزٔدر 

 انمفش انرٙ نؼًهٛاخ حػظكزٚكًظهح ذذرٚة نهطالب ٔأٚضاً  كًظهح

 . ذرطهة انمفش تإجًانٙ ٔسٌ ألم

ؼًهٛاخ انرٙ ذرطهة ان( ٕٚطغ يٍ َطاق RA-270إضافح انًظهح )

يظهح رئٛظٛح أصغز  انكَٕٓ (اَرزٔدرتانًظهح )ٕسٌ ألم تانمفش 

 دجًاً تجؼثح يًاشهح. 
 

 جعبة الهرنس

ذذرٕ٘ جؼثح انٓزَض ػهٗ 

 Bioْزَض انشزكح )

Harness )٘رًٛش ٚ انذ

ٕسٌ تانرظأ٘ ػهٗ انترٕسٚغ 

كرفٙ انمافش يًا ٚذظٍ تشكم 

كثٛز يٍ يظرٕٖ انزادح ػُذ 

 اطرخذاو انًظهح. 

ذرضًٍ انخصائص انمٛاطٛح 

دهماخ انًؼذاخ َٔماط شذ 

األطهذح ٔيرٕفز يُٓا خٛاراخ 

ذشًم جٕٛب انالطهكٙ 

ٔأكٛاص األكظجٍٛ ٔكزطٙ 

اَظٛاتٙ نهمافشٍٚ تطزٚمح 

 )ْإْ(. 
 

 قماش )انترودر(

ألظاو لًاع اَرزٔدر يصًًح تشكم يمطغ جُاح يمهٕب. ْٔذا 

 انرصًٛى ٚؼطٙ أداء إَشاللٙ فائك ٔخصائص ذذكى أفضم. 

 ،أدٔاخ ذذكى تانًظهح ذجؼم انًُأرج تانفزايم انؼًٛمح ٔاطرؼادج انًظهح أطٓم ٔأطزعماتض خفٛفح يشدٔجح انٕظٛفح، ٔذرًٛش ت

 أدٔاخ اطرمزار يضغٕطح ذمهم انظذة ٔذظًخ نهمًاع تانرذهٛك انصايد. ٔ
 

 قماش مظلة )انترودر( االحتياطية 

 ( تُفض خصائص انطٛزاٌ انرٙ ذرًٛش تٓا انًظهح انزئٛظٛح. RA-270كأ٘ يظهح ػظكزٚح دمٛمٛح، ذرًٛش انًظهح االدرٛاطٛح )

 

 حيث تحلق التقنية شركة )إيربىرن سيستمز( أمريكا الشمالية
 مرفق التدريب كاليفىرنيا نيى جيرسي البريد اإللكتروني والمىقع:

sales@airborne-sys.com 

airborne-sys.com 

5800 North Magnolia 

Avenue 

Pennsauken, NJ 08109, 

USA 

Tel: +1.856.382.2709 

Fax: +1.856.663.3028 

3100 W. Segerstrom 

Avenue 

Santa Ana, CA 92704, 

USA 

Tel: +1.714.662.1400 

Fax: +1.714.662.1586 

4760 North Lear Drive 

Eloy, AZ 85131, USA 

Tel: +1.856.571.4717 

 

 مظلة الطلبة العسكرية المتقدمة 

 1:4 َظثح االَشالق:

 ق 05222  :ألصٗ ارذفاع نهفرخ

أدَٗ ارذفاع ٕٚصٗ 

نهخزٔض يٍ  تّ

 :انطائزج

و( فٕق يظرٕٖ  1267لذو ) 0522

 .لفش دز()ططخ انثذز 

أدَٗ ارذفاع ٕٚصٗ 

 تّ نهفرخ: 

و( فٕق يظرٕٖ 915لذو ) 0222

 .)لفش دز(ططخ انثذز

 (0و 05.1لذو يزتغ ) 072 يظادح انمًاع:

 كجى( 100رطم ) 092 ألصٗ ٔسٌ إجًانٙ: 

يظهح طذة انًظهح األطاطٛح ذؼًم  طزٚمح انفرخ: 

 ػهٗ طٕطرح )َاتض(. 

 يظهح طذة ذطزد يٍ أطفم انجؼثح.  

 تذمٛثح يشدٔجح.  ٛكٙاطراذشزٚظ فرخ  

تذمٛثح يثاشزج  ٛكٙذاطراشزٚظ فرخ  

 ػمذج جٕٚح(.  92)ألم يٍ 
 


