
التنقل التكتيكي 
بصورته المثالية 
عربة قتال متعددة االستخدامات مصممة لتلبية احتياجات الغد



عربة قتال مدرعة بثماني عجالت تأتي اليوم وفق أحدث 
الطرز العالمية 

ــي  ــتقبلية التـ ــال المسـ ــن القتـ ــارح ومياديـ ــب مسـ تتطلـ
تتســـم بالديناميكيـــة والحركيـــة، قـــدرات وإمكانـــات 
مرنـــة وفعالـــة. لـــذا تتصـــدى ربـــدان لهـــذا التحـــدي 
بتقديـــم الجيـــل الجديـــد مـــن نظـــام العربـــات البرمائيـــة 
المدرعـــة متعـــددة العجـــات، ذات األداء التكتيكـــي 

والفني المتفوق والمرموق

ـــة  ـــدان كعرب ـــى نجاحـــات منصـــة أرمـــا، تأتـــي رب اســـتنادًا إل
ــتخدامات،  ــددة االسـ ــة ومتعـ ــتقبلية موثوقـ ــال مسـ قتـ
مصممـــة بثمانـــي عجـــات لتحقيـــق أهـــداف عديـــدة فـــي 
تضاريـــس مختلفـــة. وهـــي متوفـــرة بتصاميـــم عديـــدة، 
ـــا فـــي الخطـــوط  ـــى 11 جندي وبطاقـــة اســـتيعابية تصـــل إل
ـــاه،  ـــى األرض والمي ـــة  عل ـــة متنقل ـــي عرب ـــة.  وه األمامي

تبلغ سرعتها األرضية القصوى 105 كم / ساعة.

ربــدان:
عربـة قتاليـة 

برؤيـة وتركيـز 
مستقبلـي 



حماية عالية المستوى للجنود

حماية بالستية عالية مع نظام تدريع إضافي

حماية عالية من األلغام تحت العجالت وبدن العربة

حماية شاملة ضد العبوات الناسفة من مسافة قصيرة

حماية من المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

ـــوم  ـــة الي ـــة، وهـــي مؤمن ـــة كوحـــدة متكامل ـــي العرب تأت
ــن  ــة مـ ــة متكاملـ ــة، بمجموعـ ــنوات قادمـ ــدًا ولسـ وغـ

خدمات الدعم العسكرية من الجسور.



الـمـواصـفـــات الكـامـلـــة  

الوزن واألبعاد

األداء

المعدات القياسية الرئيسية 

يصل لغاية 30000 كلغمالوزن اإلجمالي للعربة
8 أمتار الطول
3.25 متر العرض

2.35 متر )فوق البدن(االرتفاع
11 جنديًاالطاقة االستيعابية

105 كلم بالساعةالسرعة القصوى بالساعة
9 كلم بالساعةالسرعة البرمائية القصوى

بزاوية %60 القدرة على التسلق 
بزاوية %30قدرة االنحدار الجانبي

0.4 مترالمسافة الصغرى بين العربة واألرض
0.7 متراجتياز العقبات العامودية

2 متراجتياز الخنادق
700 كلممدى القيادة

نظام تحسين رؤية السائق
نظام توعية بالظروف المحيطة

نظام تنقية من المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 
نظام إخماد الحريق األوتوماتيكي

نظام مركزي لنفخ اإلطارات   
إطارات إشعاعية مع إدراج مسطح

ونش ذاتي لقطر المركبة
باب مائل مع مخرج للطوارئ

مزود بـ سي 41



المحرك

ناقل الحركة

وحدة نقل الحركة

المحاور ونظام التعليق

المكابح

عجلة القيادة 

النظام الكهربائي 

محرك سعة 6 اسطوانات يعمل على الديزل، بنظام تبريد مائي، وعزم تيربو بقوة 600 حصان.   

ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات +1

سرعتين مع قفل تفاضلي

8x8 8 وx6 مستقل بالكامل، وممتص

نظام دفع  صدمات تلسكوبي ونوابض حلزونية  

خدمات مكابح هوائية بنظام المكابح المانعة لالنغالق

تفريغ هوائي مستقل لمكابح التوقف

عجلة قيادة مدعومة بنظام هيدروليك

مع قابلية التوجيه والتحكم للمحورين األول والثاني

24 فولت

بطاريات للمركبة وللمهام



نظام عربة 
متكاملة 

المعدات القياسية الرئيسية 

خصائص ربدان
نظام تحسين رؤية السائق

نظام توعية بالظروف المحيطة
نظام تنقية من المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

نظام إخماد الحريق األوتوماتيكي
إطارات إشعاعية مع إدراج مسطح

ونش ذاتي لقطر المركبة
باب مائل مع مخرج للطوارئ

مزود بـ سي 41
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