
2M - رش

سـهــولــة االسـتـخـــــدام.
دقــة فــي الهـجـــــــــوم.    _

ــاون  ــف الهـ ــه لقذائـ ــران وتوجيـ ــام طيـ ــو نظـ رش 2M هـ
تـــم تطويرهـــا مـــن قبـــل شـــركة أداســـي. يتميـــز النظـــام 
بإنخفـــاض التكلفـــة والدقـــة العاليـــة والقـــدرة علـــى 
ـــط.  ـــر والمتوس ـــم الصغي ـــن الحج ـــداف م ـــع األه ـــل م التعام
ــن  ــات وأمـ ــام الدوريـ ــذ مهـ ــًا لتنفيـ ــام مثاليـ ــد النظـ ويعـ
الحـــدود، حيـــث يعـــزز مـــن القـــدرة علـــى  تحييـــد التهديـــدات 

بدقـــة.
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ويتميـــز نظـــام رش 2M بصغـــر الحجـــم، حيـــث يمكـــن 
الجويـــة  المنصـــات  معظـــم  مـــع  وتكاملـــه  دمجـــه 
ــاح الثابـــت  ــيّرة )ذات الجنـ التكتيكيـــة المأهولـــة والمسـ
ــة  ــات متقدمـ ــام بتقنيـ ــع النظـ ــا يتمتـ ــودي(، كمـ و العمـ
فـــي مجالـــي األنظمـــة الذاتيـــة واالتصـــاالت. ويتميـــز 
النظـــام المصمـــم والمصنـــع فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة 
المتحـــدة، بالقـــدرة علـــى التحكـــم والتوجيـــه لمـــا يصـــل 
ــا  ــد، ممـ ــي آن واحـ ــة فـ ــة بدقـ ــرة موجهـ ــى 24 ذخيـ إلـ
أثنـــاء عمليـــة  المســـتخدمين مرونـــة قصـــوى  يمنـــح 

التجهيـــز واالســـتخدام. 



الـمــواصــفــــــات
_

المزايا الرئيسية

المزايا الرئيسية

معلومات عن النظام

يمكـــن دمجـــه وتكاملـــه فـــي معظـــم المنصـــات الجويـــة التكتيكيـــة المأهولـــة 
والمســـيرة )ذات الجنـــاح الثابـــت والعمـــودي(

توفير ما يصل إلى 24 منصات  إطالق يمكن تحميلها بالذخيرة موجهة 

)Modular( تصميم معياري قابل للتعديل

1 متر طول الجناح 

14.5 كغ  وزن الذخيرة الموجهة 

25000 قدم  أقصى ارتفاع 

4.5 كم أقصى مدى على ارتفاع 5000 قدم 

9 كم أقصى مدى على ارتفاع 10000 قدم 

13.7 كم  أقصى مدى على ارتفاع 15000 قدم 

18.2 كم أقصى مدى على ارتفاع 20000 قدم 

150 م/ث   )540 كم/س( السرعة القصوى 

تحكم ذاتي نظام التحكم بالطيران 

النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعية ونظام المالحة  أنظمة التوجيه 
بالقصور الذاتي

األهداف بحسب االحداثيات / االهداه المحددة خال المهام. نظام تحديد األهداف الحالي 

نظام التحديد بواسطة الليزر نظام تحديد األهداف المستقبلي 

70 درجة زاوية االنقضاض القصوى 

تصادمي يتفعل عند االرتطام بالهدف )مع خيار الترقية الى  نوع الصاعق 
تقاربي في المستقبل( 

صندوق تحكم بالقاذف

نظـــام إتصـــال يتيـــح بـــث الباينـــات اللحظيـــة عـــن القذيفـــة عـــن طريـــق موجـــات الراديـــو إلىوحـــدة 
ــالق ــم باإلطـ التحكـ

إمكانية التوجيه من خالل الكاميرا الكهروبصرية )تحديث مستقبلي(


