
HUMVEE XCK®

وظائف تكتيكية محسنة ألسطول هامفي الحالي
توفر مجموعة أطقم اإلمكانيات الموسعة )®XCK( من شركة AM General المزيد من 

حلول القدرة على التنقل، والفتك، واألمان، والطاقة على منصة هامفي المجربة ومتنوعة 
اإلمكانات والقابلة للنقل عالمًيا. تزود األطقم قادة الوحدات بحلول ميسورة التكلفة لدعم 

عمليات الدخول بالقوة في مراحل مبكرة.

مجموعة من أطقم اإلمكانيات الموسعة



HUMVEE XCK®
مجموعة من أطقم اإلمكانيات الموسعة

 نقل القوات )9( 

المنصة
HUMVEE 2-CT™

طقم تحويل لعدد 9 جنود
تعمل الحماية من السحق واألحزمة المدمجة على تعزيز األمان

حلقة سالح بزاوية 360 درجة 
تتوفر أدوات تركيب ألسلحة الِفرق العسكرية

نظام أسلحة 30 مم

المنصة
HUMVEE 4-CT™ FASTBACK

نظام LW30 ُيستخدم مع طلقات M788 وM789 ذخيرة عيار 30 مم )ناتو(
طقم حماية مدفعي مدمج )GPK( يحمي المشغل

مهام سالح الفرسان والكشافة واألسلحة في فُرق ألوية المشاة المقاتلة ومهام 
الكشافة في فُرق ألوية المدرعات الُمقاتلة

ال توجد تغييرات على تصريح هامفي األساسي

نظام صواريخ TOW-2 المباشر

المنصة
HUMVEE 4-CT™ ARMORED FASTBACK

Dual TOW نشر صواريخ
توفير حماية داخلية لتقليل التعرض للمخاطر من منصة اعادة تحميل الذخيرة 

TOW وصاروخ
يوفر التكامل لسالح الطاقم

مهام سالح الفرسان والكشافة واألسلحة في فُرق ألوية المشاة المقاتلة
ال توجد تغييرات على ترخيص HUMVEE أو MTOE األساسي

قيادة المهام والتحكم فيها

المنصة
HUMVEE 2-CT™

محطات تحكم ألربع مشغلين وغطاء واٍق
بيئة ُمضبطة مناخًيا

قابلة للنشر في غضون 30 دقيقة من اإلخطار
تدعم الهجوم الجوي والعمليات المحمولة جًوا

انبعاثات كهرومغناطيسية وإشعاعات طاقة قليلة

النظام المستقل

المنصة
الكل

التشغيل عن ُبعد
المراقبة الجوية بدون طيار

مشاهدة واسعة النطاق باستخدام طائرات بدون طيار التي توفر مراقبة أفضل 
للظروف القتالية المحيطة

قدرة تصوير ليلية منقطعة النظير 

دعم الذخيرة

منصة هامفي
HUMVEE 2-CT™

توفر مقاعد لعدد 6 إلى 8 أفراد
تعمل الحماية من السحق واألحزمة المدمجة على تعزيز األمان

تهيئة مرنة للحمولة الصافية
 تستخدم ذات الحلقات واالغطية المستخدمة حاليا في الهمفي المخصصة 

لنقل الحمولة

مولد طاقة 30

المنصة
الكل

زيادة الطاقة الكهربائية للمعدات األخرى أو معدات المهمة
 زيادة القدرة على الحركة من خالل عدم الحاجة إلى المقطورات 

والمولدات المحمولة
تقليل الصيانة والتعقيد اللوجيستي

طاقة متاحة تصل إلى 30 كيلو وات
ال يوجد انخفاض في حركة أو أداء هامفي
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AM General Headquarters
105 N. Niles Ave 

South Bend, IN 46617
(574) 237-6222

www.amgeneral.com


