
آلـيـة المشـاة الـقـتـالـيـــة 
سـداسـيـة الـدفـــــع

متعددة  المدرعة  البرمائية  اآلليات  من  الجديد  الجيل  من  هي    6×6 ربدان  آلية 
متفوقًا  وفنيًا  تكتيكيًا  أداء  يمنحها  مما  معياري،  بتصميم  تتميز  التي  العجالت 
منصة  اآللية  وتعتبر  الحماية،  من  عالية  درجة  اآللية  هيكل  ويوفر  ومرموقًا.  
معدات  من  متنوعة  مجموعة  لتركيب  المرونة  وتوفر  االستخدامات  متعددة 
تنفيذ  في  العصرية  المستخدم  المتطلبات  تلبي  بحيث  التسليح  وأنظمة  المهام 

العمليات القتالية أو عمليات حفظ السالم.



الحمايةحماية عالية المستوى للجنود

التصميم المعياري التسليح

قدرات تنقل متفوقة على التضاريس الصحراوية 
الصعبة 

أقصى درجات الثبات أثناء المسير عبر المناطق 
الوعرة وفي مختلف الظروف الجوية

قدرات برمائية متفوقة بالوزن القتالي

قدرة حماية باليستية مع المرونة لتدريع اإلضافي

حماية عالية من القذائف االخارقة للدروع والشظايا

حماية عالية من األلغام تحت العجالت وتحت هيكل 
اآللية

حماية شاملة ضد العبوات الناسفة من مسافة 
قصيرة

حماية من المواد الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية

مزودة بنظام تلقائي إلخماد الحرائق

إمكانية زيادة وزن الحمولة أو السعة الداخلية أو 
قوة المحرك )حصان/طن(

نظام اآللية اإللكتروني يتميز بتصميم جاهزًا 
للتكامل وتركيب أنظمة القيادة والتحكم 

واالتصاالت ونظم القيادة والسيطرة

نظام حماية معياري مع نظام تدريع إضافي

منصة مرنة تناسب مختلف أنواع المهام 

تتشارك الموديالت ومشتقات اآللية في العديد من 
مكوناتها، مما يسهل الدعم واألسناد الفني

منصة مدرعة جاهزة للتكامل وتركيب:

قواعد وأبراج األسلحة المتحكم بها عن بعد؛ الرشاشات 
من عيار 7.62 ملم و12.7 ملم و14.5 ملم، وقاذف 

القنابل األتوماتيكي من عيار 40 ملم.

منظومات األسلحة ذات العيار المتوسط؛ مدافع من عيار 
20 ملم و25 ملم و30 ملم.

منظومات األسلحة ذات العيار الثقيل؛ مدافع من عيار 90 
ملم

أنظمة مدافع الهاون

أنظمة الصواريخ المضادة للدروع وصواريخ الدفاع الجوي



المواصفات الفنية
المعدات القياسية الوزن واألبعاد

األنظمة اإللكترونية

الخيارات

األداء 

22500 كغمالوزن اإلجمالي لآللية

ما يصل إلى 10 أفراد، شامال” السائق والقائدعدد أفراد الطاقم
7000 ملمالطول

2900 ملمالعرض
2460 ملماالرتفاع فوق الهيكل

420 ملمالفراغ األرضي
يعمل على الديزل، وشحن تيربو بقدرة 450 حصانالمحرك

أوتوماتيكيناقل الحركة
محاور تفاضلية مع قفل إضافة الى ناقل حركة المحاور

النهائية للعجالت
نظام تعليق مستقل مع ممتص صدمات نظام التعليق

تيليسكوبي وزمبرك حلزوني
عجل، الفرامل لكل  ودسك  هوائي  الرئيسي   فرامل  نظام 

ودائرة فرامل ثنائية مزودة بمانع االنغالق

عجلة قيادة معززة بنظام هيدروليك، عجلة القيادة
التحكم بالمحورين األول والثاني

R20 14.00 مدعمة بحشوة حربيةاإلطارات
24 فولتالنظام الكهربائي

بطاريات 12 فولت، 120 أمبير ال تتطلب صيانة، مولد 
تيار 28 فولت

باب خلفي مع مخرج طوارئ

ونش إنقاذ
نظام إخماد الحريق واالنفجارات األوتوماتيكي 

نظام مركزي لنفخ اإلطارات
إطارات مدعمة بحشوة حربية

 نظام مانع انغالق الفرامل
نظام التكييف للتبريد/التدفئة
أحزمة أمان خماسية النقاط

مقاعد السائق والقائد قابلة للتعديل
أرضية مُعّلقة من الجوانب

فتحات في السقف

فتحات إطالق النار مع فتحات محمية للرؤية
حلقة للقطر

نظام محسن رؤية السائق

شاشة عرض متكاملة للسائق
نظام إضاءة وتعتيم

نظام تسجيل وإعادة عرض )الفيديو وبيانات اآللية(
نظام تشخيص ذاتي

مقبس تشغيل اآللية بمصدر طاقة خارجي
مصابيح الضباب

مجهزة لتركيب أجهزة القيادة والسيطرة

القدرة البرمائية

نظام رصد وتنقية المواد الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية

نظام االتصاالت الالسلكية/التخاطب الداخلي

قاذفات القنابل الدخانية
وحدة الطاقة المساعدة

نظام توعية بالظروف المحيطة
نظام المالحة )نظام تحديد المواقع/المالحة بالقصور الذاتي(

105 كلم بالساعةالسرعة القصوى

8 كلم بالساعةالسرعة البرمائية القصوى
1500 ملمأقصى عمق لعبور المياه

30 %الميالن الجانبي
60 %الميالن

mm 600اجتياز الحواجز العامودية
1150 ملماجتياز الخنادق

°42زاوية التقدم

°42زاوية المغادرة
700 كلممدى المسير بالفل



األنواع المختلفة من آلية ربدان
ناقلة جنود مدرعة

آلية مشاة مقاتلة

آلية القيادة والسيطرة و  آلية  استطالع

حاملة مدافع هاون

آلية استطالع المواد النووية والبيولوجية 
والكيميائية

آلية إسعاف

الجسور
مجمع توازن الصناعي
ص.ب. 137892
مدينة مصدر، أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة
info@aljasoor.ae :البريد اإللكتروني

aljasoor.ae
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