ذخيرة  SecuriBlank® Loudذات دوي اإلطالق المرتفع عيار  9ملم
()PN5306000

ذخيرة  SecuriBlank® Loudذات دوي اإلطالق المرتفع بعيار  5.56ملم
()PN5358319

المكونات

غالف الخرطوشة

سبيكة نحاسية

سبيكة نحاسية

سابوت (األزرق الداكن)

البوليمر

البوليمر

بادئ اإلشعال

بادئ اإلشعال للمسدس الصغير TOXFREE®

بادئ اإلشعال للبندقية الصغيرة TOXFREE®

بارود أحادي أو مزدوج األساس بال دخان

بارود أحادي أو مزدوج األساس بال دخان

المادة الدافعة
بيانات المقذوفات

الطاقة الصادرة من فوهة البندقية

 0.1جول ( 0.07قدم  -رطل)

 0.1جول تقريبًا ( 0.07قدم  -رطل)

التأثير النهائي

لم يتم اختراق لوحة الورق االختبارية الموجودة على مسافة متر واحد
( 3أقدام)

لم يتم اختراق لوحة الورق االختبارية الموجودة على مسافة متر واحد
( 3أقدام)

عام

لالستخدام مع طقم التعديل من  Simunition®فقط

لالستخدام مع طقم التعديل من  Simunition®فقط

نطاق درجة الحرارة المسموح أثناء االستعمال

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

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

معدات السالمة اإللزامية

تفرض سياسة الشركة المصنعة إلزام المستخدمين بارتداء وسائل حماية معتمدة للعينين عند استخدام خراطيش  SecuriBlank® Loudذات دوي اإلطالق
المرتفع .ويتحمل المستخدم مسؤولية التأكيد على مستويات دوي اإلطالق المسموحة بالنسبة له وإرشادات حماية األذن التي تقع ضمن نطاق االختصاص عند
استخدام خراطيش  .SecuriBlank®في حالة عدم اليقين ،يُنصح باستخدام الوسائل المناسبة لحماية األذن.
راجع الموقع اإللكتروني  www.simunition.comلمعرفة المزيد من المعلومات.

درجة الخطورة
االستخدام

أوضاع إطالق النيران

شبه اآللي فقط

جميع أوضاع إطالق النيران

األسلحة

يُرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني www.simunition.com
لالطالع على قائمة تفصيلية بجميع الطرازات المتاحة

يُرجى الرجوع إلى الموقع اإللكتروني www.simunition.com
لالطالع على قائمة تفصيلية بجميع الطرازات المتاحة

أنظمة MILES

متوافقة مع ( SAIC Mini-MILESعيار  9ملم) وأنظمة
( SAAB-MILES Systemsعيار  9ملم و 5.56ملم)

متوافقة مع ( SAIC Mini-MILESعيار  9ملم) وأنظمة
( SAAB-MILES Systemsعيار  9ملم و 5.56ملم)

نظام ™StressVest

راجع الموقع اإللكتروني التالي لمعرفة التفاصيل:
http://setcan.com/stressvest.html

راجع الموقع اإللكتروني التالي لمعرفة التفاصيل:
http://setcan.com/stressvest.html

التخزين

التخزين الموصى به

مكان بارد وجاف ،بدرجة حرارة ال تزيد عن  25درجة مئوية ( 77درجة
فهرنهايت).

مكان بارد وجاف ،بدرجة حرارة ال تزيد عن  25درجة مئوية ( 77درجة
فهرنهايت).

عمر التخزين

خمسة أعوام

خمسة أعوام

الضمان

عام واحد

عام واحد

