
2 H - رش

هـجــوم ذاتــي. 
فـعـاليـة فـي مخـتـلـف الـمـهـــام.

_

ـــة  ـــي الدق ـــة وعال ـــض التكلف ـــه منخف ـــاح موجّ رش 2H س
الغيرمتوقعـــة  التهديـــدات  مـــع  التعامـــل  قادرعلـــى 
ــد  ــة. ويعـ ــرعة فائقـ ــم بسـ ــطة الحجـ ــرة والمتوسـ الصغيـ
هـــذا النظـــام مثاليـــًا لتنفيـــذ مهـــام الدوريـــات وأمـــن 
الحـــدود واســـتهداف مصـــادر التهديـــد والتخلـــص منهـــا 

بدقـــة عاليـــة.

ــة  ــح إمكانيـ ــذي يتيـ ــر الـ ــه الصغيـ ــز رش 2H بحجمـ ويتميـ
ــة  ــة المأهولـ ــرات التكتيكيـ ــم الطائـ ــي معظـ ــه فـ إدماجـ
ـــام  ـــذا النظ ـــم ه ـــا يض ـــا، كم ـــف أنواعه ـــيّرة بمختل والمس
الحديـــث تقنيـــات متقدمـــة فـــي مجالـــي األلـــي واالتصـــاالت. 
دولـــة  فـــي  والمصنـــع  المصمـــم   ،2H رش  ويســـتطيع 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة مـــن دعـــم حتـــي 24 ذخيـــرة 
ـــة  ـــة عالي ـــح المســـتخدم مرون ـــا يمن ـــة دقيقـــة ، مم موجه

أثنـــاء عمليـــة التجهيـــز.
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_الـمــواصــفــــــات
المزايا الرئيسية

مزايا األداء الرئيسية

مواصفات الرأس الحربي

معلومات عن النظام

ـــا  ـــف أنواعه ـــيرة بمختل ـــة والمس ـــة المأهول ـــرات التكتيكي ـــي الطائ ـــا ف ـــن إدماجه يمك
ـــدوّارة( ـــفرات ال ـــت أو الش ـــاح الثاب )ذات الجن

توفر ما يصل إلى 24 منصة إطاق يمكن تسليحها بذخيرة موجهة

تصميم معياري قابل للتعديل

إمكانية تثبيت كاميرا حمولة مزودة بإحداثيات الهدف

نظام تحّكم ذاتي

1 متر طول الجناح 

14.5 كغ وزن الذخيرة الموجهة 

25,000 قدم أقصى ارتفاع 

3.6 كم أقصى مدى على ارتفاع 5000 قدم 

8.6 كم أقصى مدى على ارتفاع 10000 قدم 

13.7 كم أقصى مدى على ارتفاع 15000 قدم 

18 كم أقصى مدى على ارتفاع 20000 قدم 

23 كم أقصى مدى على ارتفاع 25000 قدم 

140 متر/ثانية )500 كم/ساعة( السرعة القصوى 

)UHF( علي التردد فوق العالي نظام االتصاالت 
)وحدة التحكم بالذخيرة الموجهة(

آلي بالكامل نظام التحكم بالطيران 

نظام GPS/الماحة بالقصور الذاتي )يمكن اضافة GPS اختياري آخر( أنظمة التوجيه 

عن طريق الكاميرا أو اإلحداثيات المحددة نظام تحديد األهداف الحالي 

نظام التحديد بواسطة الليزر نظام تحديد األهداف المستقبلي 

30-60 درجة الزاوية القصوى لالنحدار أو الهبوط علي الهدف 

تصادمي و تقاربي نوع الفتيل )الصمام الكهربائي( 

129 ملم العيار 

350 ملم الطول 

10700 عدد الشظايا 

=< 60 متر مساحة الخطر حول نقطة االنفجار )نصف القطر( 

11.6 كغم الوزن 


