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السلسلة 13

متانة وموثوقية ومرونة وقوة

التصنيف العسكري في الواليات المتحدةHMMWV HAWKEYE :

الشاسيه من السلسلة  13هو منصة تكتيكية خفيفة مثبتة الكفاءة لعربات الدفع الرباعي
ومتوفرة لالستخدام العسكري والتجاري على حد سواء .هذا الشاسيه القوي الذي خضع
لالختبار في المعارك تم تصميمه ليعمل حتى في البيئات األكثر قسوة.

تحديث

أسطولك من عربات الهامفي

تحسين أداء مجموعة نقل الحركة والتبريد والمحرك
وحدة مجمعة بالكامل أو طقم أجزاء منفصلة

السلسلة 13

فرامل إيقاف
مخصصة

ترس تفاضلي خلفي
قدرة تبريد ُمحسنة

ناقل حركة
ُ 4L85Eمحدث
دعامات رفع هوائي
محسنة

متانة وموثوقية ومرونة وقوة

مولد تيار متردد
 400أمبير

مكثِّف مثبت
في األمام
ممتصات صدمات
عالية التحمل

قضبان هيكل قوية
من  3قطع

فرامل قُرصية ذات قدرة
عالية مع إزالة سريعة
للبطانة

توجيه قليل الجهد
تبريد ُمحسن مع
مروحة مسننة

المواصفات

التهيئة النموذجية لمركبة الهامفي
الوزن اإلجمالي للمركبة  13,500رطل
( 6,123كجم)

الحمولة الصافية

الوزن الفارغ

4-CT™ Fastback
)(HMMWV M1151

 5,870رطالُ
( 2,663كجم)

 7,630رطالً
( 3,461كجم)

زيادة القدرة

4-CT™ Armored Fastback
)(HMMWV M1151A1

 5,220رطالُ
( 2,368كجم)

 8,280رطالً
( 3,756كجم)

تصميم قوي لزيادة سعة الحمولة الصافية

4-CT™ Armored Fastback
)(HMMWV M1151A1 w/B1

 3,070رطالً
( 1,393كجم)

 10,430رطالً
( 4,731كجم)

2-CT™
)(HMMWV M1152

 6,970رطالً
( 3,162كجم)

 6,530رطالً
( 2,962كجم)

2-CT™ Armored
)(HMMWV M1152A1

 6,270رطالً
( 2,844كجم)

 7,230رطالً
( 3,279كجم)

2-CT™ Armored
)(HMMWV M1152A1 w/B2

 4,610رطالً
( 2,091كجم)

 8,890رطالً
( 4,032كجم)أ

™4-CT
)(HMMWV M1165

 6,820رطالً
( 3,093كجم)

 6,680رطالً
( 3,030كجم)

4-CT™ Armored
)(HMMWV M1165A1

 6,140رطالً
( 2,785كجم)

 7,360رطالً
( 3,338كجم)

4-CT™ Armored
)(HMMWV M1165A1 w/B3

 3,500رطالً
( 1,588كجم)

 10,000رطالً
( 4,536كجم)

4-CT™ Armored Fastback
)(HMMWV M1167

 2,250رطالً
( 1,021كجم)

 11,250رطالً
( 5,103كجم)

الترس التفاضلي الخلفي

سعة مبرد معززة

مضخة توجيه كهربائية

قدرة أكبر لجهاز التوجيه والقيادة المعزز

ممتصات الصدمات
ُجلَب ذراع التحكم
قضبان هيكل ثالثية القطع مع أجزاء
مستعرضة محسنة
فرامل الخدمة

تحسين القيادة/االنعطاف

قدرة أكبر مع إزالة سريعة للبطانة

وصلة/جيومترية التوجيه

جهد توجيه أقل

المحرك المروحي الترسي

مواز للرادياتير
يجعل المروحة في وضع
ٍ
لتعزيز أداء التبريد

مجموعة وغطاء التبريد

القدرة الكهربائية
العجالت

أداء محرك وتبريد ُمعاد تصميمهما
ومحسنان ،انبعاثات ضوضاء أقل،
مكثِّف ُمر َّكب باألمام
مولد تيار متردد كهربائي  210أمبير
 400أمبير اختياري
مسمارا لزيادة معدل الحمل
تصميم ذو 24
ً

مجموعة محور مسننة

تروس مسننة لزيادة القوة

فرامل إيقاف مخصصة

نظام فرملة منفصل يتميز بقدرة حمل أعلى

دعامات رفع هوائي

تصميم محسّن لزيادة سعة الحمل
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