العربية

في طائرة  ،Bell 412EPIتتطور مستويات االعتمادية وتنوع المهام التي تميز طائرات  Bell 412بحيث تنتقل إلى المستوى التالي .تم تجهيز الطائرة بالنظام المُدمَج إللكترونيات الطيران Bell
 ،BasiX Pro™والذي يقدم معلومات حيوية عن رحلة الطيران يمكن قراءتها بلمحة سريعة لتحقيق درجة أعلى من األمان والتوعية بالظروف المحيطة .وتقدم محركات Pratt & Whitney PT6T-
 9 Twin Pac®أدا ًء محسّنا ً في األجواء الحارة وعلى االرتفاعات العالية ،فضالً عن أدا ًء مطوراً في مهام الطوارئ من الفئة "أ" وعمليات الطيران التجاري وفقا ً لمعيار .JAR-OPS 1
الميزات والفوائد األساسية

المواصفات القياسية
•النظام المُدمَج إللكترونيات الطيران BasiX-Pro 
™

• Pratt & Whitney PT6T-9مع نظام التحكم اإللكتروني
في المحرك (/)EECوحدة التحكم في المحرك ()ECU
•Garmin GTN-750 NAV/COM/WAAS
GPS
• BLR StrakeوFastFin™
•نظام التحذير لتفادي التضاريس األرضية بالطائرة

المروحية ()H-TAWS
•لوحات عرض ومصابيح  LEDإلضاءة قمرة القيادة
•مؤشر لبيان وضع الطاقة (مؤشر منفرد للمتابعة السريعة
بواسطة الطيار)
•نظام أتوماتيكي للرصد يعتمد على الطائرة  -مع إمكانية
اإلرسال ( ،NextGenمخرج  ADS-Bقياسي ،مدخل
 ADS-Bاختياري)

دعم وخدمات للعمالء على مستوى عالمي
تستند كل طائرة مروحية من  Bell Helicopterعلى دعم للعمالء متاح على مدار الساعة وبمستوى حائز على جوائز .وتتمتع
شبكة الخدمات العالمية الشاملة لشركة  Bell Helicopterبتصنيف يرقى بها إلى المركز األول في الصناعة .ففي كل قارة
وكل منطقة ،نقدم الدعم لكل طائرة من خالل الخبرة وقطع الغيار والخدمة المطلوبة لتلبية احتياجات مهامكم.

•أثبت نظام Bell BasiX-Pro™نجاحه في طائرات  ،Bell 429ومشهود له بتخفيف عبء العمل في أصعب بيئات تشغيل المروحيات
اعتماداً على قواعد الطيران اآللي ()IFR
ً
وخاصة فيما يتعلق بقدرات التشغيل باالعتماد على
•تم تطوير المحركات إلضافة المزيد من القدرة الحصانية ،مما يتيح تقديم أداء أفضل،
محرك واحد
•قدرات الطيران باالعتماد على طيار واحد من خالل االستعانة بقواعد الطيران اآللي ( ،)IFRمع إكساب الطائرة االستقرار باالعتماد
على  3محاور (أو  4محاور كخيار إضافي) ،فضالً عن تطوير أنظمة التحكم وإضافة إمكانية توجيه رحلة القيادة
•نظام إللكترونيات الطيران على درجة عالية من المرونة وقابلية التهيئة بما يتيح تلبية االحتياجات المتنوعة للتشغيل والتعديل حسب
الحاجة
•برنامج للتطوير من خالل شهادة إضافية للنوعية تصدر من مقر الشركة في  ،Bell Piney Flatsوذلك لطائرات Bell 412EP
الجديدة أو الموجودة حاليا ً في الخدمة
المواصفات الفنية
السرعة مع الحد األقصى للوزن اإلجمالي
السرعة القصوى

 259كلم/ساعة

 140عقدة

أقصى سرعة للطواف

 226كلم/ساعة

 122عقدة
 364ميالً بحريا ً

مدى العمليات عند الطيران بسرعة الطواف لمدى طويل
أقصى حد للتحمل

 642كلم

1

 3.8ساعة

1

سعات التحميل والتخزين

دعم للعمالء على مستوى عالمي

قدرة إضافية للمحرك بنسبة 15%

تطوير في األداء على االرتفاعات العالية باألجواء الحارة

النظام المُدمَج إللكترونيات الطيرانBell BasiX-Pro™

التوزيع األساسي للمقاعد

14 + 1

أقصى سعة لكراسي الجلوس

14 + 1

الوقود القياسي
الوقود االحتياطي (اختياري)

 1,251لتر

 331غالون أمريكي

 123أو  617لتراً

 33أو  163غالون أمريكي

سعة الكابينة

 6.2م

3

 220قدم مكعب

سعة حجرة (الحقائب) الخلفية

 0.8م

3

 28قدم

3

األوزان

BELLHELICOPTER.COM

الوزن وهي فارغة (التجهيز األساسي مع تطبيق قواعد الطيران اآللي ())IFR

 3,207كجم

 7,071رطل

الحمولة العملية (الداخلية ،التجهيز األساسي مع تطبيق قواعد الطيران اآللي ())IFR

 2,190كجم

 4,829رطل

الحد األقصى للوزن اإلجمالي (الداخلي)

 5,398كجم

 11,900رطل

الحد األقصى للوزن اإلجمالي (الحمولة الخارجية)

 5,398كجم

 11,900رطل

سعة التحميل على خطاف الرفع

 2,041كجم

 4,500رطل

 1الحد األقصى للوزن اإلجمالي ،وفقا ً لمعايير الطقس الدولية ،بوقود قياسي ،ودون احتياطي وقود على مستوى سطح البحر
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