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توفر عربة جرنال داينامكس الند سيسمتز الف 700 قدرة قتالية مدولبة للجيل القادم مبنية 
عىل تقنية قتالية مربهن علهيا من الرشكة مع أداء مثبت وخربات يف دجم األنمظة. 

تربز عربة الف 700 حمرك ذو أداء عايل وسلسلة دفع ونظام تعليق لقدرة ال تضاىه عىل 
احلركة وأيضا هيلك مزدوج عىل شلك حرف V مجسل برباءة إخرتاع مقرتن مبقاييس 

دفاعية محلاية مصممة حسب املهمة. 

ميكن تركيب نطاق عريض من أنمظة السالح عىل العربة، ترتواح من نظام سالح بعيد ذو 
عيار صغري مرورا بأبراج عيار متوسط إضافة إىل إسناد النريان املبارشة وغري املبارشة 

لقدرة تدمريية عالية جدا. 

تضمن األنمظة واملجسات احلديثة والرائدة مع وجود طقم C4 مفتوح وحديث جدا مرونة 
اكملة يف املهام حاليا ويف املستقبل. 

 عربة الالف 700

C4تضمن األنمظة واملجسات احلديثة والرائدة مع وجود طقم C4تضمن األنمظة واملجسات احلديثة والرائدة مع وجود طقم C4 مفتوح وحديث جدا مرونة 
اكملة يف املهام حاليا ويف املستقبل. 
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إن عربة الالف 700 يه مثرة عقود من 
التطور عىل تقنيات العربة املدرعة اخلفيفة 

من قبل جرنال داينامكس الند سيسمتز 
الرشكة الرائدة عامليا يف تزويد العربات 
القتالية املدولبة. يرفع تصممي العربة من 

اخلربات العملياتية الواسعة لعمالءنا الدوليني 
لتوفري قدرات ال تضاىه للجنود. 

الخيارات المزايا والمواصفات

القدرة على النقل
• قابلية النقل ذاتيا لمسافات طويلة بأقل دعم وإسناد

• سي 17، أيه 400
• سفينة إقتحام برمائية 

• مرفأ متوسط إلنزال المعدات
• سكة الحديد والطرق 

التسليح
محطة سالح تدار عن بعد:

الرئيسي................................................................... 12.7/7.62 ملم
برج عيار متوسط: 

الرئيسي..........................................................................30/40 ملم  
الثانوي............................................................................... 7.62 ملم

برج عيار كبير:
الرئيسي..............................................................  90 ملم، 105 ملم 
الثانوي............................................................. 7.62 ملم، 12.7 ملم

هاون شبه أوتوماتيكي:
الرئيسي.................................................................... هاون 120 ملم 

صاروخ موجه ضد الدبابات:
 (إما منفصل إو مدمج ببرج عيار متوسط)

الحماية
• شبكات الحماية من قذائف ال آر بي جي 

• وحدات الحماية من القذائف المتفجرة 
• تمويه متعدد األطياف 

• تحري الطلقات 
• الحماية الفعالة 

أنظمة التسديد (األبراج) 
• منظار تسديد نهاري\حراري للرامي وللقائد

• ضبط رماية كاملة قادرة على اإلشتباك مع الهدف والبحث 
عن أهداف جديدة 

C4/أنظمة اإلستطالع
• تحكم مدمج بالطائرات غير المأهولة والعربات األرضية غير 

  المأهولة 
• إتصاالت مدنية 

• رصد ل > 25 كيلو متر 
• تسديد ل > 10 كيلو متر

الطاقة 
• وحدة طاقة ثانوية 

• مراقبة صامتة محسنة 

تصاميم أدوار المهمات 
ناقلة جنود، قيادة وسيطرة، إسناد نيران مباشرة، إسناد 
نيران غير مباشرة، مضاد للدبابات، األمن، اإلستطالع، 

الرصد، اإلسعاف، اإلصالح واإلنقاذ 
• طرازات أخرى حسب إحتياجات العميل

الحجم/الوزن
الطول........................................................................... 8.2 متر
العرض........................................................................ 3.0 متر
....................................................... 2.8 متر اإلرتفاع  (الهيكل)
الوزن اإلجمالي للعربة................................ 32,000 كيلوغرام
الحمولة...................................................... 11,000 كيلو غرام

األداء مقابل وزن العربة اإلجمالي
............................................ >110 كيلو متر بالساعة السرعة
............................................................ 1,000 كيلو متر المدى
إجتياز الخنادق........................................................ >2.2 متر
الخطوة العمودية..................................................... > 0.8 متر
60% ............................................................................ الدرجة
الميالن الجانبي............................................................. 30%

......................................................... < 19 متر   دائرة الدوران 

سلسلة الدفع ونظام التعليق 
المحرك......... 530 كيلو واط (711 حصان) كاتربللر سي 13
مجموعة نقل الحركة (جيربوكس).......... 7 سرعات أوتوماتيك

صندوق التروس (الدبل)............................... جي دي 1 سرعة 
مجموعة الدفرنس............................... جي دي إنزالق محدود
......  مقاس 14.00R20 أو 16.00R20 السير وهي اإلطارات 

خالية من الهواء

• 8 كفرات حديثة، نظام تعليق مائي هوائي مستقل 
• نظام التحكم بإرتفاع العربة 

(عادي، وضعية النقل، مرتفعة - لأللغام)
• دفع رباعي (خلفي) كامل وقدرة على إختيار الدفع الثماني

• دركسيون أمامي ذو محورين
• فرامل إسطوانية أو قرصية 

• نظام فرملة مانع لإلنغالق
• نظام نفخ كفرات مركزي 

الحماية
• حماية متأصلة من األلغام من خالل الهيكل المزدوج على 

شكل   
V حرف  

• حماية باليستية متنامية 
• مقاعد مخففة للطاقة 

• نظام التحذير من الليزر
• نظام الحماية/الكشف عن العوامل النووية والبيولوجية 

والكيماوية
• نظام إخماد أوتوماتيكي للحرائق

• قاذفات قنابل دخانية متعددة األطياف 
• نظام الضغط الزائد (على بعض الطرازات)

 C41SR/المعرفة
• بصريات رؤية مباشرة 360 درجة 

• نظام معزز إلدراك الموقف التعبوي ليلي ونهاري 360 درجة
• طقم مفتوح لنظام  C4 متوافق كليا مع جميع أجهزة الراديو 

والمعدات الموصولة 
CANBUS نظام التحكم بالشبكات وإلكترونيات العربة •

• الشبكات السريعة / جيجابايت إيثرنت وفيديو
• نظام إدارة المعركة 

(HUMS) نظام مراقبة صيانة وبيانات العربة •


