As real as you can get

™

مع الخراطيش  5.56مم FX

®

الملونة

تأتي  ®Simunitionفي طليعة الشركات العالمية
المنتجة لحلول التدريب القتالية التفاعلية ،الواقعية.
تم تصميم خراطيش  ®FXعيار  5.56مم
باستخدام تكنولوجيا  ®Simunitionالحاصلة
على براءة اختراع وتستهلك مقدارً ا أقل من الطاقة
وتعمل مع ترباس التحويل مما يزيد من مستوى األمان
وتضمن عمل السالح بشكل صحيح.

تتمتع خراطيش  ®FXالملونة  5.56مم بالعديد من
الميزات الرائعة:
• مصممة لألغراض العسكرية وتطبيق القانون وبرامج حقول
الرماية المعتمدة
•

مقذوف غير سام وغير مميت

•

مكون تتميز باأللوان قابل للذوبان في الماء في قاعدة
من المنظفات

• متوفرة باأللوان الحمراء ،والزرقاء ،والبيضاء
والصفراء .خراطيش  ®FXغير الملونة
متوفرة أيضًا
•

نفس عقوبة االرتطام الخاصة بالخراطيش الملونة
 FX®9مم

•

التأثيرات المرئية الناجمة عن اصطدامها باألجسام
تسمح بتقييم األثر المميت المحاكى بدقة

•

دقيقة تكتيكيًا حتى  30مترً ا ( 100قدم)

•

مثالية للتدريب في أي وقت ،أي
مكان سواء بالداخل أو الخارج

•

معقولة السعر

•

تستخدم مع معدات الوقاية FX® 9000 series

خراطيش  ®FXالملونة  5.56مم مثالية للتدريب:
• تحاكي الواقع ،سيناريوهات تفاعلية تعتمد على االشتباك
مع العدو
• تدريب يركز على إصابة األهداف؛
عملي في أي مكان

باإلضافة إلى ذلك ،مجموعات تحويل Simunition
ترباس التحويل:

®

•

التدريب على مناولة السالح بأمان

•

تدريب العاملين باألماكن المدنية ()MOUT/FIBUA

•

مكافحة األرهاب

•

مواكب لتكتيكات الحماية

•

متوافق مع محاكيات التدريب المعتمدة على الليزر

•

عبارة عن مجموعات تحويل أسلحة مؤقتة
يقوم المستخدم بتركيبها وال تحتاج إلى ادوات

•

يساعد تصميمها اآلمن على االستغناء عن
وضع الذخيرة المميتة في الخزنة وإطالقها

•

•

تعمل مع سالح الخدمة الخاص بالمستخدم
دون أن تضيف وز ًنا إضافيًا

•

•

تعمل كاألسلحة الحقيقية،
يمكنها إطالق الطلقات
بطريقة آلية أو نصف آلية

•

تدريبات الدوريات

•

االقتتال على مسافات قريبة ()CQB
تساعد المتدرب على اتخاذ القرارات بإطالق النيران
أو عدم إطالقها
مواقف فردية/جماعية

•

إخالء الغرف/المباني/الخنادق

•

إجراء البروفات على المهام

مدربون على السيناريوهات القتالية والدورة التدريبية
للحصول على الشهادة التدريبية الخاصة بـ :®FX
•

مدربون محترفون على أعلى مستوى

• متاحون على مستوى العالم :قم بزيارة موقعنا على الويب
 www.simunition.comللحصول على المزيد من
المعلومات حول الدورات التدريبية المتوفرة

As real as you can get

™

مع الخراطيش  5.56مم  FXالملونة
®

األجزاء

_

التخصيص

خراطيش  FXالملونة
®

العيار

 5.56مم .223 Remington /

كتلة المقذوف

تقريبًا  0.23جم ( 3.5حبات)

خامة المقذوف

بالستيكية

ظرف الخرطوشة

سبيكة نحاس

المكون الملون

غير سام ،في قاعدة من المنظفات ،قابل للذوبان في المياه

ألوان التمييز

حمراء ،وزرقاء ،وبيضاء

كبسولة دفع

كبسولة دفع بندقية صغيرة أو كبسولة دفع TOXFREE

الداسر

مسحوق آحادي أو ثنائي القاعدة ال يتسبب في انبعاث الدخان

السرعة عند  3.5متر ( 12قدمًا)  21مئوية ( 70فهرنهايت)

تقريبًا  190متر/ثانية ( 623قدم في الثانية) ،تبعًا لنوع السالح

الدقة عند  21مئوية ( 70فهرنهايت)

 20سم ( 8بوصة) عند  30مترً ا ( 100قدم) يتطلق من فوق الكتف.

أقصى نطاق

نحو  140مترً ا ( 460قدمًا)

®

بيانات المقذوفات

التثقيب في  20%جيالتين عند  1متر ( 3أقدام)

ال يوجد

الطاقة عند  3.5متر ( 12قدمًا)

نحو  5جول ( 3.7أقدام  -أرطال)

مطابقة المقذوفات

 -21سم ( 8-بوصة) اسمي عند  30مترً ا ( 100قدم) يتطلق من فوق الكتف.

تأثير المقذوفات النهائي

التأثير المميت

كدمات أو ضربات أو كشط غير مميت

االستخدام

عام

لالستخدام مع ترباس تحويل  ®Simunitionفقط

نطاق الحرارة التشغيلية

 -8مئوية ( 18فهرنهايت) إلى  +40مئوية ( 104فهرنهايت)

معدات السالمة اإلجبارية

حماية الرأس والعينين والحلق واألربية

أوضاع إطالق النيران

طلقة مفردة ،وإطالق وابل من الطلقات ،أو إطالق أوتوماتيكي

التخزين الموصى به

بيئة باردة وجافة ال تتعدى  25مئوية ( 77فهرنهايت) بحد أقصى

مدة التخزين

ثالث سنوات في العبوة األصلية

الضمان

سنة واحدة

التخزين

األسلحة

بيريتا SC 7090؛  IWIتافور )5.56( X 95؛ M249/Minimi/Mark 46؛ كولت ستايل  ،M4/M16مجموعة منتجات كولت كندا C7/C8؛ AR 15
(بحاجز سبورتر أو بدون؛ مجموعة منتجات  G 36من هكلر وكوخ؛ مجموعة منتجات FNC/AK5؛ سيج 550/551/516/M400؛ فاماس؛ SA80؛ ستير؛ 5.56( AK 47مم)

إرشادات االستخدام:

•معدة فقط لالستخدام الخاصع لإلشراف بما يتماشى مع بروتوكوالت التدريب اآلمن  ®Simunitionضمن برامج حقول الرماية التجارية المعتمدة الخاصة بالعاملين في تطبيق القانون والعسكريين
(في األسواق المحددة)
• تستخدم فقط تحت إشراف مسؤول سالمة تدريبية  ®Simunitionمؤهل
®
• تستخدم فقط مع األسلحة النارية التي تم تحويلها بواسطة ترباس تحويل Simunition
• يجب أن يرتدي المستخدمون معدات وقاية ( ®FXوقاية الرأس والحلق واألُربية) وغطاء للجسم بأكمله يتضمن اليدين
• ®Simunitionيتطلب االبتعاد مسافة  3أقدام عند إطالق خراطيش األلوان  FX® 5.56مم على األفراد المحميين و 6أقدام لخراطيش األلوان
 FX® 5.56المرتبطة
• يجب تحديد األسلحة التي تم تحويلها لالستخدام مع  ®FXبدقة حيث تتميز بوجود شريط أزرق على واقي الزناد ،والمقبض ،والخزنة
•• ال تتحمل جنرال ديناميكس مسئولية وقوع أي إصابات ،خسائر أو تلفيات نتيجة لالستخدام غير الصحيح لهذه الذخائر

®

براءة اختراع الواليات المتحدة رقم 5,677,505 ،6,439,123 .و 5,492,063؛ براءة االختراع األوروبية1,313,996 .؛ براءة االختراع الكندية 2,419,861 .؛
هناك العديد من براءات االختراع أو البراءات التي تنتظر الموافقة في العديد من الدول األخرى.
األبعاد ،واألوزان ،والسرعات اسمية.

www.simunition.com
www.gd-otscanada.com
العالمات التجارية والعالمات التجارية المسجلة الخاصة بجنرال ديناميكس أوردنانس وتاكتيكل سيستمز
كندا مشار إليها بـ  TMو ® على التوالي.
جنرال ديناميكس أوردنانس وتاكتيكل سيستمز © 2010

كندا (الفرع الرئيسي)

الواليات المتحدة األمريكية

5 Montée des Arsenaux
Repentigny, Québec
Canada J5Z 2P4
هاتف1-450-581-5999 :
فاكس1-450-581-0231 :
حاصلة على اعتماد Management System
ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001

Simunition Operations
صندوق بريد 576
Avon, CT 06001-0576 USA
هاتف :الواليات المتحدة فقط1-800-465-8255 :
هاتف1-860-404-0162 :
فاكس1-860-404-0169 :

								
يتم توزيعه حصريًا عبر شبكة  ®Simunitionحول العالم

				

7-2013

