
آلـيـة اإلسـعــــاف
ربــــدان – 8×8 



ــي  ــهولة ف ــل بس ــى التنق ــا عل ــدان بقدرته ــعاف رب ــة اإلس ــز آلي تتمي
الطــرق الوعــرة، والقــدرات البرمائيــة التــي توفرهــا، وبتصميمهــا 
ــم  ــام الدع ــذ مه ــمح بتنفي ــوى ويس ــًة قص ــر حماي ــذي يوف ــد ال الفري

الطبي بفعالية في الخطوط األمامية من ساحات القتال.



آلـيـة اإلسـعــــاف
ربــــدان – 8×8





التنقل
ــرة  ــة كبي ــدة طاق ــدان بوح ــعاف رب ــة اإلس زودت آلي
تلبيــة  مــن  لتتمكــن  األداء  عالــي  دفــع  ونظــام 
والتنقــل بســهولة والمنــاورة  المهــام  متطلبــات 

في أصعب البيئات والتضاريس.

الحماية
توفــر آليــة اإلســعاف ربــدان نفــس مســتوى الحمايــة 
الموجــود فــي آليــة ربــدان ثمانيــة الدفــع، إذ صممت 
لحمايــة طاقمهــا والمصابيــن ضــد أخطــر التهديــدات 

الخارجية أثناء المهام الطبية.

القدرات الطبية
زودت آليــة اإلســعاف ربــدان بمجموعــة شــاملة مــن 
ــد  ــعة تزي ــة واس ــاحة داخلي ــة وبمس ــدات الطبي المع
عــن أي آليــة إســعاف أخــرى، إذ تصــل ســعة آليــة 
المســعفين  فيهــم  بمــن  ركاب،   9 لغايــة  ربــدان 
والمرضــى )بحالــة الجلــوس واالســتلقاء(. وتتميّــز 
الداخلــي  وبحجمهــا  المرتفــع  بســقفها  اآلليــة 
الواســع الــذي يســمح لطاقمهــا الطبــي بالتحــرك 

بسهولة بداخل اآللية أثناء تنفيذ مهامهم. 



المعدات الطبية  

المعدات القياسية  

الرافعة التلسكوبيةالمعدات القياسية

نظام محسن رؤية السائق

نظام توعية بالظروف المحيطة

نظام تنقية الهواء من المواد الكيميائية والبيولوجية 
واإلشعاعية والنووية

نظام تلقائي إلخماد الحرائق

نظام مركزي لنفخ اإلطارات

إطارات مدعمة بحشوة حربية

باب خلفي مع مخرج طوارئ

مجهزة لتركيب أجهزة القيادة والسيطرة

نظام االتصاالت الالسلكية والتخاطب الداخلي

أنظمة القيادة والتحكم واالتصاالت ونظم الحواسيب 
واالستخبارات

نظام المالحة )نظام تحديد المواقع/المالحة 
بالقصور الذاتي(

نظام إدخال النقالة )يتكون من جزأين(

رافعة المرضى

حمالة للنقل

حمالة للنقل في الميدان )3 أجزاء(

نظام متقدم للتزويد باألكسجين

مقعد مرضى قابل للطي

لوح تثبيت العمود الفقري )اختياري(

جهاز تنفس اصطناعي

جهاز شفط رئوي

جهاز الصدمات الكهربائية )مزيل 
الرجفان(

ميزان حرارة

قسطرة شفط

حقيبة لألدوات الطبية

صندوق معدات للحروق

صندوق معدات للجبيرة

ركيزة رقبة

أدوات حقن

معدت الحقن الوريدي

مشابك طبية

حمالة منشفة

عالقة لمصل الدم

كيس للموتى

سلة للمهمالت الطبية

عدة إسعافات أولية

سماعة طبية

نظام متنقل للتزويد باألوكسجين

مجموعة مصل دم

جهاز ضغط الدم

مقياس النبض

كيس للتقيؤ

مطهر

جهاز متنقل لقياس ضغط الدم

سرير طبي قابل للطي

جهاز تثبيت الرأس

كيس للبول

صندوق أدوات التشخيص

جهاز قياس السكر في الدم

علبة صابون سائل

عدة جبيرة مؤقتة

خزان ماء خارجي

حوض مياه

اسطوانات مياه

ثالجة

سلة مهمالت

آلة امتصاص/شفاط ثابت



المواصفات الفنية  

الوزن واألبعاد
يصل لغاية 30.000 كغ الوزن اإلجمالي لآللية

السائق )1(، القائد )1(، مسعفين 
)2(، مرضى بوضعية االستلقاء 

)2(، مرضى بوضعية الجلوس )3(

أو

السائق )1( ، القائد )1(، مسعفين 
)2(، مرضى بوضعية االستلقاء )3(

عدد المقاعد

8.45 م الطول
3.25 م العرض

2.72 م )فوق الهيكل( االرتفاع

األداء
<100 كم/ساعة السرعة القصوى

9 كلم بالساعة السرعة البرمائية القصوى
60% قدرة التسّلق
30% الميالن الجانبي

0.45 م الفراغ األرضي
0.7 م اجتياز الحواجز العامودية

2 م اجتياز الخنادق
800 كم مدى المسير بالفل

المحرك
6 اسطوانات، مبرّد بالماء

شاحن توربيني، مبرّد داخلي، ديزل
600 حصان

ناقل الحركة

ناقل حركة أوتوماتيكي 6 سرعات 1+

وحدة نقل الحركة
سرعتين مع قفل تفاضلي

المحاور ونظام التعليق

نظام دفع 6×8 و 8×8
نظام تعليق مستقل زنبركي مع مانع صدمات 
وممتص صدمات تيليسكوبي ونوابض حلزونية 

الفرامل

نظام فرامل هوائية مزودة بمانع االنغالق
تحرير هوائي مستقل لمكابح التوقف

عجلة القيادة

عجلة قيادة معززة بنظام هيدروليك
مع قابلية التوجيه والتحكم للمحورين األول 

والثاني

النظام الكهربائي

24 فولت
بطاريات لآللية وأجهزة المهمة
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