العربية

تغطي الطائرة  Bell Huey IIمهاما ً متعددة بدءاً من الدعم الجوي لقوات األمن وحتى عمليات إنزال وإخالء الفرق المسلحة والقوات الخاصة ،وذلك بفضل
كونها مروحية متوسطة الحجم تتميز بالمرونة والنفقات االقتصادية ومستويات األداء العالي ،وتستند إلى أفضل شبكة دعم في العالم.
المواصفات القياسية
•تمت زيادة قدرات الطائرة لتصل إلى  1342كيلوواط/
 1800حصان مع حزمة الترقية T53-L-703
•وحدات وشفرات جديدة للمروحة الرئيسية ومروحة
الذيل

الميزات والفوائد األساسية
•أبواب منزلقة كبيرة

•طائرة مخصصة لدعم شركات تصنيع المعدات األصلية ()OEM

•سعة تحميل حموالت بوزن  2,268كلغ 5,000/رطل

•تكلفة منخفضة على مدار دورة حياة الطائرة

•حمولة عملية تبلغ  2,210كلغ 4,873/رطل

•تتوفر مكونات الطائرة بشكل فوري تقريبا ً وكذلك القطع المعاد تصنيعها والجديدة
•تم تعديلها لتناسب مهمتكم

•إمكانات توزيع  13مقعداً في كابينة عريضة بشكل
استثنائي

•نوافذ أمامية عريضة تقدم إمكانات رؤية ممتازة لمهام البحث واإلنقاذ
•تضم مجموعة كبيرة من األدوات وإلكترونيات الطيران
•مواضع متعددة لجلوس أفراد الطاقم وتوزيع حماالت نقل المرضى والمصابين

مستوى عالمي من الخدمة ودعم العمالء
تستند كل طائرة مروحية  Bellإلى دعم للعمالء على مدار الساعة وبمستوى حائز على جوائز .كما حصلت شبكة
الخدمة العالمية والشاملة من  Bell Helicopterعلى المركز األول في الصناعة .ففي كل قارة وكل منطقة ،نقدم
الدعم لكل طائرة من خالل الخبرة وقطع الغيار والخدمة المطلوبة لتلبية احتياجات مهامكم.

المواصفات الفنية
السرعات مع الحد األقصى للوزن اإلجمالي
السرعة القصوى
أقصى سرعة للطواف
1
مدى العمليات عند الطيران بسرعة الطواف لمدى طويل
أقصى حد للتحمل¹

 111عقدة
 106عقدة
 246ميالً بحريا ً

 206كلم/ساعة
 196كلم/ساعة
 455كلم
 2.6ساعة

سعات التحميل والتخزين

قدرة شاملة على أداء جميع المهام

مروحية إسعاف طائر

نقل القوات ومهام االقتحام

البحث واإلنقاذ

التوزيع األساسي للمقاعد
أقصى سعة لكراسي الجلوس
الوقود القياسي
الوقود االحتياطي (اختياري)
سعة الكابينة

 799لتر
 568لتر
 6.2م³

1 + 12
1 + 14
 211غالون أمريكي
 150غالون أمريكي
 220قدم مكعب

األوزان
الوزن وهي فارغة (التجهيز األساسي)
الحمولة العملية (الداخلية ،في التجهيز األساسي)
الحد األقصى للوزن اإلجمالي (الداخلي)
أقصى وزن إجمالي (للحمولة الخارجية)
سعة التحميل على خطاف الرفع

 2,552كلغ
 2,210كلغ
 4,763كلغ
 5,080كلغ
 2,268كجم

 5,627رطل
 4,873رطل
 10,500رطل
 11,200رطل
 5,000رطل

 1الحد األقصى إلجمالي الوزن في ظروف الطقس القياسية ،باستخدام وقود قياسي – دون رصيد احتياطي ،على مستوى سطح البحر
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