
حـمـايـــة فـعـالـــة.
مـهـــام مـتـعـــددة األدوار.

MK2 - عجبان



آليـــة عجبـــانMK2  هـــي آليـــة دوريـــات تكتيكيـــة خفيفـــة ذات 
دفـــع رباعـــي تتميـــز بأنهـــا محميـــة ضـــد المقذوفـــات واالنفجـــارات 
وتتســـع لطاقـــم مـــن خمســـة أفـــراد. تـــم تصميـــم هـــذه اآلليـــة 
متعـــددة األدوار ببـــدن حـــاد علـــى شـــكل V ممـــا يوفـــر حمايـــة 
فعالـــة مـــن انفجـــارات األلغـــام، كمـــا أنهـــا مـــزودة بمقصـــورة 

حمولة خلفية محمية من المقذوفات النارية.

آلية دوريات تكتيكية خفيفة ومحمية

تنقـل مـوثــوق.
جاهـزيـة فـي

األداء.



تتيـــح اآلليـــة تثبيـــت ســـاح علـــى ســـقفها لغايـــات الدفـــاع عـــن 
ــم  ــي دائـ ــع رباعـ ــام دفـ ــزودة بنظـ ــا مـ ــا أنهـ ــس، كمـ النفـ
يعمـــل بمحـــرك ديـــزل بشـــاحن توربينـــي مبـــرد بالمـــاء. 
ــخ  ــارات )CTIS( بنفـ ــخ اإلطـ ــزي لنفـ ــام المركـ ــمح النظـ ويسـ
اإلطـــارات أو تفريغهـــا مـــن الهـــواء ممـــا يضمـــن الفعاليـــة 

القصوى مهما اختلفت التضاريس.



أهم المواصفات

نظام مركزي لنفخ اإلطارات

ــة  ــام ومخففـ ــو األمـ ــة نحـ ــد موجهـ ــة مقاعـ ــة خمسـ لغايـ
من قوة االنفجارات 

بـــدن حـــاد مصمـــم علـــى شـــكل V للحمايـــة الفعالـــة مـــن 
انفجارات األلغام

تم تصميمها بحيث تناسب %95 من الجنود
درع سفلي عالي الكثافة

تصميم داخلي معياري

أداء استثنائي عند السير على الطرق الوعرة

صندوق حمولة محمي من المقذوفات النارية

صناديق تخزين خفيفة الوزن

مقصـــورة  فـــي  بالمهمـــة  الخاصـــة  البطاريـــات  تخزيـــن 
الحمولة المحمية



الخيارات

محرك عالي القدرة )360 حصان(

خزان وقود كبير )100 لتر(

أجزاء المحرك الهامة محمية من المقذوفات النارية

قاذفة قنابل دخانية

نظام تنقية الهواء )نووي، بيولوجي، كيميائي(

كاميرات لكشف العقبات )األمام، الخلف(

برج رماية )1,025 ملم قطر دائرة براغي التثبيت(

رافعة



سيطرة كاملة،
لعمليات ناجحة.

في أي وقت وأي مكان، مهما كانت التضاريس

ممـــا  معيـــاري  بتصميـــم   MK2 عجبـــان  آليـــة  تتمتـــع 
ــن  ــد مـ ــج العديـ ــدة أدوار ودمـ ــذ عـ ــن تنفيـ ــا مـ يمكنهـ
أنظمـــة المهـــام. ويمكـــن اســـتخدامها علـــى الطرقـــات 
المعبـــدة والوعـــرة، فهـــي مجهـــزة بنظـــام تعليـــق 
متيـــن يســـتطيع التعامـــل مـــع حمولـــة ديناميكيـــة تبلـــغ 

خمسة أضعاف قوة الجاذبية.

ــث  ــاري حديـ ــي معيـ ــام هندسـ ــاد نظـ ــم اعتمـ ــا تـ كمـ
فـــي بنـــاء آليـــة عجبـــان MK2 ممـــا يســـمح بإزالـــة 
وتغييـــر مجموعـــة الحركـــة بأكملهـــا بشـــكل ســـريع، 
بمـــا فـــي ذلـــك نظـــام التبريـــد والمحـــرك وناقـــل 

السرعة وعلبة التروس.



الـــمــــواصـــــفـــــات

11,500 كغمالوزن القائم

2,916 كغمالحمولة

2 + 3الطاقم

110 كلم/ساعةالسرعة القصوى

5,620 ملمالطول

2,350 ملمالعرض

2,390 ملماالرتفاع

3,400 ملمالمسافة بين اإلطارات

700 كلم عند المسير بسرعة 100 كلم/ساعةالمسافة المقطوعة لخزان مليء بالوقود

38زاوية االقتراب

42زاوية المغادرة

505 ملماالرتفاع عن األرض

600 ملمعبور الخنادق

6 سرعات أوتوماتيكيناقل السرعة

ثنائية - بضغط الهواء إضافة للضغط الهيدروليكينوع المكابح

قوة المحرك
أساسي: 223 كيلو واط )300 حصان(
اختياري: 286 كيلو واط )360 حصان(

1,100 نيوتن/متر عند 1500 دورة/دقيقةعزم المحرك



شركة نمر للسيارات ذ.م.م
مجمع توازن الصناعي
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