
ELIMINATE THE CHALLENGE OF VERTICAL OBSTACLES

 جهاز مساعد للقوات الخاصة بجميع أنواعها وفرق البحث واإلنقاذ والقوات الجوية على
.الرفع واإلنتشال

الجهاز من تصنيع شركة أطلس األمريكية المتخصصة

 جهاز أطلس خفيف الوزن وقوي جداً يوفر طاقة الجندي العضلية خالل تأدية مهامه سواءا
كانت تسلق مبناً أو سفينة، عمليات

إنتشال أو إنزال جوي، أو عمليات إنتشال ضحايا الحوادث بالنسبة لفرق البحث واإلنقاذ

 جهاز أطلس صلب، خفيف، يعمل ببطارية قابلة إلعادة الشحن، مقاوم للغبار واألتربة،
مقاوم للماء بحيث يمكن نقله وتشغيله

بدءا من تحت سطح الماء، وسهل اإلستخدام

تسلق الحبل أعىل الحائط مع 275 كغم من الحمل
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جهاز الرفع
الوزن أقل من ٧ كغم 
قدرة رفع بحدود 230 كغم - مع إمكانية الوصول إىل ما فوق 2٧0 كغ  
رسعة صعود وهبوط بحدود ١.٥ مرت يف الثانية  

سهل اإلستخدام والتشغيل

البطارية 
وزن البطارية العادية بحدود 3 كيلو

ميكن شحن البطارية خالل أقل من 30 دقيقة 
تعمل البطارية عىل تيار كهربايئ ١١0 وحتى 2٤0 فولت 
 مزودة بأطراف تحمي جسم البطارية عند السقوط 
طريقة تشبيك ثنائية لضامن الوضعية الثابتة 

الحبال
o شيمكن إستخدام أي حبال بقطر ٦ إىل ١١ مم
الجهاز يعمل مع الحبال املبلولة أو الحبال التي يعرتيها الرتاب والطني 

املواصفات البيئية
o يعمل تحت سطح املاء

يعمل يف درجات حرارة ترتاوح بني ناقص 23 مئوي و ٤٩ مئوي 

الجهاز حائز عىل تصديق من الجيش األمرييك ملعايري السالمة 

السالمة
جسم صلب للغاية 

طريقة تشبيك بالجهاز سهلة وآمنة 

 مقابض لحاالت الطوارئ والرضورة خاصة للنزول بدون إستخدام  البطارية 

البطارية غري متطايرة يف حال خرقها من خالل إطالق الرصاص عليها 

مندوحة
 تشمل اإلكسسوارات أجهزة تحكم عن بعد سلكية وال سلكية 

حامية من التشويش اإللكرتوين 

البطارية التكتيكية األخف تزن فقط ١.3٦ كغم تعمل ملسافة ال تقل عن ٩١ مرت 

البطارية األكرب تزن بحدود ٤ كغم تعمل ملسافة ال تقل عن ٤2٦ مرت 

املميزات واملواصفات التقنية

العمليات واملهام الجبلية 

املهام البحرية 

مهام إنتشال الجثث والضحايا 

مهام إنقاذ يف املناطق الضيقة 

عمليات إنتشال بالهيليوكبرت 

مهام املدن 

تاقيبطتلا

خفيف الوزن 
القدرة عىل رفع أوزان عالية 
بطارية قابلة لإلستبدال الفوري خالل العمليات الحية ومقاومة للامء 
النظام مقاوم للامء وميكن غمره باملاء 
يستخدم بسهولة وبساطة مع جميع أنواع معدات التسلق 
جسم الجهاز عايل التحمل للعوامل الخارجية 
الرسعة متغرية وميكن التحكم بها 
  مقابض لحاالت الطوارئ والرضورة خاصة للنزول بدون إستخدام 

البطارية الجهاز حائز عىل تصديق من الجيش األمرييك ألمور السالمة

تازيمملا
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