السالمة والواقعية

مع معدات الوقاية FX 9000
®

9000
الفئة

 – ®Simunitionأكثر األنظمة التدريبية تفاعلية وواقعية في العالم – تم تصميمها للسيناريوهات التي تعتمد على االشتباك مع العدو
وتسمح للمشاركين بإطالق خراطيش  ®FXالملونة بأمان .لتقليل خطر التعرض لإلصابة أثناء هذه التدريبات المفعمة بالحركة ,طورت
 ®Simunitionمجموعة كاملة من معدات الحماية  ®FXللرجال والسيدات على حد سواء .باإلضافة لمعدات الحماية الثالث اإلجبارية -
وهي واقي الرأس ،وياقة الحلق ،وواقي األربية  -تقدم واقيات الذراع ،والقميص ،والقفازات ،والسراويل ،واألكمام االختيارية .وقد خضعت
هذه المعدات لالختبار واالعتماد من قبل ®Simunitionوهي مريحة ،وتسمح بالتنفس ،وخفيفة الوزن ،وتسمح للمستخدمين بالتحرك بحرية
وبشكل طبيعي.

المعدات
الواقية
 ®All FXمعدات الوقاية  9000مصممة لتحمل خراطيش األلوان  ®FXمن كل األعيرة.

خوذة FX® 9002
توفر خوذة  FX® 9002المكونة من قطعة واحدة
حماية للرأس كما تسمح برؤية محيطية بزاوية
تبلغ  180درجة عبر مقدمة الخوذة المقاومة
للخدش المغطاة بطبقة من البولي كربون
والمضادة للضباب ويمكنها ارتدائها برفقة
نظارات .الغطاء الخاص بهذه الخوذة سهلة
التنظيف مصنوع من نيلون عالي الجودة
شديد المتانة مع رباطين قابلين للضبط.
الخوذة متوفرة باللونين األسود أو األزرق.
واقي الرأس  FX® 9003وخوذات  FX® 9002حاصلة على شهادات
 ANSI Z87.1-1989و  EN 166األوروبية.

واقي الرأسFX® 9003
 ®The FXيوفر واقي الرأس 9003
لحام مناسب للخدين للتصويب على
الهدف بشكل أدق .ويمكن تركيبه في
معظم أنواع خوذات الخدمة كما أنه
متوافق مع معظم نظارات الرؤية الليلية
وهو يسمح لمرتديه بالتنفس بشكل جيد
.
ويسمح بتدفق الهواء كما يسمح لمرتديه
بالسمع وانتقال الصوت بشكل استثنائي.
يمكن ارتداء واقي الرأس هذا مع معظم
إطارات العين التصحيحية وهو يضم قطع
الرؤية التصحيحة  ®ESSوالمراجعة®  RXمن خالل العدسات المقاومة للخدش
والضباب المصنوعة من البولي كربون كما يتوفر مع األجزاء الصلبة العليا التي
يمكن نزعها للمستخدمين بدون خوذات خدمة .وهو مريح وخفيف الوزن،
وسهل التنظيف وذو مقاس واحد يناسب الجميع .وهو متوفر باللون األسود أو
األصفر المموه.

معدات الوقاية  FX® 9000مصممة لتحمل الخراطيش الملونة  ®FXمن كل األعيرة.
ياقة الحلق FX® 9000

واقيات الذراع FX® 9000

قفازات FX® 9000

تلتف بشكل مريح حول العنق ،ياقة الحلق  FX 9000مصنوعة من
نسيج قوي التحمل .متوفرة باللون األسود بمقاسين :صغيرة /متوسطة
( 14بوصة  17 -بوصة) أو الرج/أكس الرج ( 18بوصة  21-بوصة).

يمكن ارتداء واقيات الذراع  FX 9000وخلعها
بسهولة .هذه الواقيات ذات مقاس واحد يناسب الجميع مصنوع من نسيج
قوي التحمل .هذه الواقيات متوفرة باللون األسود والكاكي.

قفازات  FX 9000الجديدة والمحسنة مصنوعة من خامات عالية
الجودة وهي مالئمة الستخدام األسلحة النارية في كل الظروف الجوية
وهي تحتوي على راحة من الجلد الصناعي تسمح بإحكام القبضة على
السالح ,مع سوار معصم أطول يوفر حماية إضافية للمعصم ،وأعلى
اليد ،وأطراف األبهام وباقي األصابع .متوفرة باألحجام التالية :صغير،
متوسط ،الرج ،أكس الرج،
أكس أكس الرج.

واقيات األربية FX® 9000

القميص FX® 9000

®

®

قميص  ،FX 9000الذي يوفر حماية استثنائية للجذع ،مصنوع من
نسيج قوي التحمل .مقاوم للبلى والتمزق .موديالن :للرجال والسيدات
(حشوة صدرية أسمك) .متوفر باللون األسود.
®

واقيات األربية مصممة لالرتداء الخارجي FX® 9000 ,وهي مصنوعة
من نسيج قوي التحمل وتوجد بها ثالثة أشرطة يمكن ضبطها .متوفرة
باللون األسود وتوجد منها موديالت للرجال والسيدات.

®

سراويل FX® 9000
سراويل  FX® 9000توفر الحماية للمقعدة والفخذين .مصنوع من نسيج
قوي التحمل ومتوافق مع حزام المستخدم .متوفر باللون األسود.
صغير ( 30بوصة  34 -بوصة)
متوسط ( 36بوصة -
 38بوصة)
الرج ( 40بوصة -
 42بوصة)
أكس الرج ( 44بوصة -
 46بوصة)

موديل للرجال

أكمام FX® 9000
توفر أكمام  FX® 9000الوقاية للكتفين
 .مصنوعة من نسيج قوي التحمل .مقاس واحد يناسب الجميع .متوفرة
باللون األسود.

الشهدات التي توضح جودة الخامات واالشتراطات
الصحية الخاصة بكل قطعة وقائية
موجودة على الموقع www.simunition.com

موديل للسيدات
تحذير:

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) .تم تصميم معدات الوقائية الفئة  FX® 9000واختبارها
تحت ظروف معملية قاسية لمقاومة كل آثار صدمات خراطيش  ®FXالملونة .توصى جنرال ديناميكس بقوة ترك المسافات التالية على األقل عند إطالق النيران على األفراد المحميين* :قدم واحد ( 30سم) لـ  9مم  ®FXوالخراطيش الملونة العيار  FX® ، 3 38.أقدام ( 1متر)
للخراطيش الملونة (القصيرة)  5.56مم  ®FXو 6أقدام ( 2متر) للخراطيش الملونة (المرتبطة)  5.56مم  .) ®FXنظرً ا لطبيعة البرنامج التدريبي  ®FXيجب أن يرجع المستخدمون النهائيون إلى إرشادات التدريب في الخدمة الخاصة والتنظيمات الخاصة بالمسافات الواجب تركها
في سيناريوهات االشتباك مع العدو .لالستخدام فقط مع خراطيش  ®Simunition® FXالملونة .ال تتحمل جنرال ديناميكس تحت أي ظرف من الظروف المسئولية عن أي إصابات ،خساشر أو تلفيات ،أو أي تلف غير مباشر أو عرضي أو أيًا كانت طبيعته ناجم عن استخدام أو
سوء استخدام هذه المعدات ®Simunition .و  ®FXهي خطوط إنتاج جنرال ديناميكس أوردنانس وتاكتيكل سيستمز كندا .

* األفراد المحميون وف ًقا للتعريف هم األفراد الذين يستخدمون معدات حماية الرأس ،والحلق ،واألربية  ®FXاإلجبارية (و ال يتركون الجلد مكشو ًفا عند استخدام خراطيش  5.56مم .)®FX
تشهد منتجات  ®Simunitionتطورً ا مستمرً ا لتحقيق أداء عام أفضل .المنتج الفعلي الذي يتم تسليمه قد يختلف بشكل بسيط عن المنتج الظاهر في النشرة اإلعالنية.

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

يتم توزيعه حصريًا عبر شبكة  ®Simunitionحول العالم

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 :

