
 التنقل التعبوي
بصورته المثالية 

ربدان 8x8: آلية قتال متعددة األغراض واألستخدام مصممة 
لتلبية احتياجات الغد



آلية قتال مدرعة 8x8 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 اآلليـــات البرمائيـــة 
المدرعـــة متعـــددة العجـــات، ذات األداء التكتيكـــي 

والفني المتفوق والمرموق

تأتـــي ربـــدان كآليـــة قتـــال مســـتقبلية معتمـــدة ومتعـــددة 
االســـتخدام،مصممة بثمانـــي عجـــات لتحقيـــق أهـــداف 
ـــف التضاريـــس  ـــى العمـــل  فـــي مختل ـــدة والقـــدرة عل عدي
والظـــروف الجويـــة. وهـــي متوفـــرة بتصاميـــم تكويـــن 
عديـــدة، ويمكنهـــا حمـــل  11 جنديـــا مجهـــزا” . وهـــي 
آليـــة ذات قابليـــة الحركـــة العاليـــة فـــي العمليـــات البريـــة 
وتبلـــغ ســـرعتها األرضيـــة القصـــوى 105 كـــم / ســـاعة 

إضافة الى قدرات العوم المتميزة في المياه.

:8x8 ربــدان
آلية قتــال 

برؤيـة وتركيـز 
مستقبلـي 



حماية عالية المستوى للجنود

حماية بالستية عالية مع نظام تدريع إضافي

حماية عالية من األلغام تحت العجالت وبدن اآللية

حماية شاملة ضد العبوات الناسفة من مسافة قصيرة

حماية من المواد الكيميائية والبيولوجية واإلشعاعية والنووية 

يتـــم توريـــد اآلليـــة كوحـــدة متكاملـــة وهـــي 
الفنيـــة  والخدمـــات  الدعـــم  بحـــزم  مـــزودة 
واللوجيســـتية مـــن شـــركة الجســـور ولفتـــرات 

طويلة حسب متطلبات المستخدم .



الـمـواصـفـــات الكـامـلـــة  

المحركالوزن واألبعاد

ناقل الحركة

وحدة نقل الحركة

المحاور ونظام التعليق

الفرامل

عجلة القيادة 

النظام الكهربائي 

األداء

المعدات القياسية الرئيسية 

يصل لغاية 30000 كغمالوزن اإلجمالي لآللية

8.1 مترالطول
3.25 متر العرض

2.35 متر )فوق البدن(االرتفاع
ما يصل إلى 11 جنديا” الطاقة االستيعابية

ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات +1مجهزا”

سرعتين مع قفل تفاضلي

نظام دفع 8x6 و 8x8 ونظام تعليق مستقل 
زنبركي مع مانع صدمات 

ممتص صدمات تيليسكوبي ونوابض حلزونية  

نظام فرامل هوائية مزودة بمانع األنغالق

تحرير هوائي مستقل لمكابح التوقف

عجلة قيادة معززة بنظام هيدروليك

مع قابلية التوجيه والتحكم للمحورين األول والثاني

24 فولت

بطاريات لآللية وأجهزة المهمة

105 كلم بالساعةالسرعة القصوى بالساعة
9 كلم بالساعةالسرعة البرمائية القصوى

بزاوية 60 % الميالن 
بزاوية 30 %الميالن الجانبي
0.45 مترالفراغ األرضي

0.7 متراجتياز الحواجز العامودية
2 متراجتياز الخنادق

700 كلممدى المسير بالفل

نظام محسن رؤية السائق
نظام رؤيةو توعية بالظروف المحيطة

نظام تنقية من المواد الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية 

نظام إخماد الحريق األوتوماتيكي
نظام مركزي لنفخ اإلطارات   
إطارات مدعمة بحشوة حربية

ونش إنقاذ
باب خلفي مع مخرج طواريء

مجهزة لتركيب أجهزة القيادة والسيطرة

محرك سعة 6 اسطوانات يعمل على الديزل، بنظام 
تبريد مائي، وشحن تيربو بقدرة 600 حصان. 





أنظمة آليات 
متكاملة 

 األنواع المختلفة من آلية ربدان 

ناقلة جنود مدرعة
آلية مشاة مقاتلة

آلية سيطرة وتحكم
آلية استطاع

حاملة مدافع هاون
آلية إنقاذ

آلية إسعاف
آلية إسناد ناري

 آلية تدريب
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