As real as you can get

™

مع الخراطيش غير الملونة  9مم و  5.56مم FX

®

 – ®FXأكثر األنظمة التدريبية تفاعلية في العالم لمحاكاة الواقع إلى أبعد حد!
خراطيش  ®FXغير الملونة هي أساس هذا النظام التدريبي لما تتمتع به من تصميم
متداخل فريد وتكنولوجيا حاصلة على براءة اختراع وتستهلك مقدارً ا أقل من الطاقة
يتم إطالق هذه الطلقات غير المميتة بواسطة مجموعة تحويل األسلحة وذلك للحصول
على تدريب آمن وفعال .لالستخدام في المناطق أو المواقف التي ال يكون فيها التمييز
باأللوان مرغوبًا.

تتمتع خراطيش  ®FXغير الملونة
بالعديد من الميزات الرائعة:
• مصممة لألغراض العسكرية وتطبيق القانون وبرامج حقول
الرماية المعتمدة
•

مقذوف غير سام وغير مميت

• معرفة التأثيرات الناجمة عن اصطدامها باألجسام تسمح
بتقييم األثر المميت المحاكى بدقة
•

تتمتع بالدقة التكتيكية لحقول الرماية المغلقة

•

ارتداد حقيقي

•

ال توجد بنية مقذوفات أساسية
خاصة مطلوبة

•

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

خراطيش  ®FXالملونة مثالية للتدريب:

•

يتم استخدامها مع معدات  ®FXالوقائية
والتي تشمل معدات حماية الرأس والحلق
واألربية اإلجبارية

• لالستخدام في المناطق أو المواقف التي ال يكون فيها التمييز
باأللوان مرغوبًا.

باإلضافة إلى ذلك ،مجموعات تحويل :®Simunition
•

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
ويمكنها اإلطالق بشكل أتوماتيكي أو نصف أتوماتيكي

•

متوفرة للعديد من المسدسات،
والطبنجات ،والبنادق ،وبنادق الرش
واألسلحة النصف آلية

•

تحاكي الواقع ،سيناريوهات تفاعلية تعتمد على االشتباك
مع العدو
تدريب يركز على إصابة األهداف؛ عملي في أي مكان

•

•

التدريب على مناولة السالح بأمان

•

تدريب العاملين باألماكن المدنية ()MOUT/FIBUA

•

مكافحة األرهاب

•

مواكب لتكتيكات الحماية

•

متوافق مع محاكيات التدريب المعتمدة على الليزر

•

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 غير الملونة  9مم و  5.56مم FX

®

طلقات  ®FXغير ملونة  9 x 19مم

طلقات  ®FXغير ملونة  5.56 x 45مم

األجزاء

كتلة المقذوف

 0.2جرام ( 3حبات)

 0.115جرام ( 1.77حبات)

خامة المقذوف

بالستيكية

بالستيكية

ظرف الخرطوشة

سبيكة نحاس

سبيكة نحاس
بالستيكية

المتساقطة

بالستيكية

كبسولة دفع

كبسولة دفع مسدس صغيرة TOXFREE

الداسر

مسحوق آحادي أو ثنائي القاعدة ال يتسبب في انبعاث الدخان

مسحوق آحادي أو ثنائي القاعدة ال يتسبب في انبعاث الدخان

متوسط السرعة عند  3.5متر ،في درجة حرارة  21مئوية
( 70فهرنهايت)

 130-190متر/ثانية ( 425-625قدم في الثانية) تبعًا لنوع السالح
المستخدم

 170-220متر/ثانية ( 558-722قدم في الثانية)

الدقة (النطاق بالداخل) في درجة حرارة  21مئوية
( 70فهرنهايت)

 15سم ( 6بوصة) عند  5متر ( 16.4قدم) انتشار بالغ

 20سم ( 8بوصة) عند  10متر ( 33قدمًا) انتشار بالغ

نموذج األمان

 20متر ( 292قدمًا)

 2075متر ( 246قدمًا)

طاقة المقذوف عند  3.5متر

 1.7-3.6جول ( 1.2-2.7أقدام-رطل)

 1.7-3.6جول ( 1.2-2.1أقدام-رطل)

أقصى نطاق فعال للتدريب

نحو  10متر ( 33قدمًا)

نحو  10متر ( 33قدمًا)

كدمات أو ضربات أو كشط غير مميت

كدمات أو ضربات أو كشط غير مميت

لالستخدام مع مجموعة تحويل  ®Simunitionفقط

لالستخدام مع مجموعة تحويل  ®Simunitionفقط

نطاق الحرارة التشغيلية

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

 -8مئوية إلى  40مئوية وأعلى ( 18°فهرنهايت إلى  104فهرنهايت)

معدات السالمة اإلجبارية

حماية الرأس والحلق واألربية

حماية الرأس والحلق واألربية

أوضاع إطالق النيران

طلقة مفردة للمسدسات؛ طلقة مفردة ،وابل من الطلقات و أتوماتيكي لألسلحة
نصف اآللية

طلقة مفردة ،وإطالق وابل من الطلقات ،أو إطالق أوتوماتيكي

كبسولة دفع بندقية صغيرة TOXFREE

®

®

بيانات المقذوفات

تأثير المقذوفات النهائي

التأثير المميت
االستخدام

عام

األسلحة

تعمل الذخائر (تلقيم وتدوير) في العديد من األسلحة التي تستخدم لتطبيق
القانون والموديالت العسكرية.
يرجى الرجوع إلى  www.simunition.comللحصول على قائمة مفصلة
بالموديالت المتوفرة.

M4/M16, C7/C8

التخزين

التخزين الموصى به

بيئة باردة وجافة 25º ،مئوية ( 77فهرنهايت) كحد أقصى.

بيئة باردة وجافة ال تتعدى  25مئوية بحد أقصى

مدة التخزين

خمس سنوات في العبوة األصلية

خمس سنوات في العبوة األصلية

الضمان

سنة واحدة

سنة واحدة

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 Simunition
(في األسواق المحددة)
• تستخدم فقط تحت إشراف مسؤول سالمة تدريبية  ®Simunitionمؤهل
®
• تستخدم فقط مع األسلحة النارية التي تم تحويلها بواسطة مجموعة تحويل Simunition
• يجب تحديد األسلحة التي تم تحويلها لالستخدام مع  ®CQTبدقة حيث تتميز بوجود شريط أزرق على واقي الزناد ،والمقبض ،والخزنة
• توصى  ®Simunitionبترك مسافة  1قدم ( 30سم) عند إطالق النيران من سالح عيار  9مم على أفراد محميين
• يجب على المستخدمين ارتداء معدات الوقاية ( ®FXلوقاية الرأس والحلق واألربية) .يوصى بتغطية الجسم بأكمله
• قد يتسبب االستخدام غير الصحيح في التعرض إلصابات خطيرة أو حدوث تلفيات
• ال تتحمل جنرال ديناميكس مسئولية وقوع أي إصابات ،خسائر أو تلفيات نتيجة لالستخدام غير الصحيح لهذه الذخائر

®

األبعاد ،واألوزان ،والسرعات اسمية .براءة اختراع الواليات المتحدة رقم 5,677.505 .و 5,492,063؛
هناك العديد من براءات االختراع أو البراءات التي تنتظر الموافقة في العديد من الدول األخرى.

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
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