
 ستورم
 

 مدرعة  ناقلة جند كهربائية برمائية 



 
 مفهوم مبتكر للقدرات األمنية و الدفاعية  



 مدرعة •

 هجينة•

 برمائية•

 لجميع التضاريس•

 قدرات مناورة عالية•

 مصممة لكافة أنواع التجهيزات األمنية و العسكرية•

 صناعة إماراتية بمواصفات عالمية•



 عربة متعددة االستخدامات

 
 عسكري•

 أمني•

 ترفيهي•
 



 القدرة التشغيلية

 
العمل لساعات متواصلة و مسافات طويلة بسبب تكنولوجيا •

 الشحن الذاتي لبطاريات المدرعة 

 حد أدنى من الصيانة بسبب التركيز على الطاقة الكهربائية •



 القدرة القيادية

صعبة تفوق جميع  القيادة على تضاريس مختلفة و منحدرات• 

 .المدرعات و المجنزرات المتاحة حاليا

 س/كم ١٢٠القيادة في المناطق الرملية على سرعات تصل إلى •

 .القدرة على  التنقل بين اليابسة و الماء بدون تجهيزات مسبقة•



 القدرة التجهيزية

 .كافة أنواع األسلحة و منصاتها للتحكم عن بعد• 

 .كافة أنواع أجهزة الرؤيا الليلية•

 .ممكن تجهيز العربة للتحكم بها كليا عن بعد و عبر القمار الصناعية •





 الوزن واالحجام

كج ٨٠٠٠   الوزن الفارغ 

كج ٢،٠٠٠  

في الماء   
 الحمولة

 كج  ٣،٥٠٠

 على اليابسة

 الطول مم ٥،٨٨٤

 االرتفاع مم ٢،٤٢٩

 العرض مم ٢،٨٧٣

 مم ٥٠٠
االرتفاع عن 

 االرض



 القوة

 الوحدة النوع ١المقدار  ٢المقدار 

 مولد الطاقة ديزل فولت ٢٢٠/٣٨٠ كيلو وات ٧٠

الليثيوم ايون بطارية فولت ٥٣٨ ساعة/كيلو وات ٩٥  حزمة البطارية 

 محرك اليابسة المغناطيس الدائم محرك ٢ نيوتن متر ١٢،٠٠٠

 محرك الماء المغناطيس الدائم محرك ١ نيوتن متر ١،٠٠٠



 مسافة العمل

 ساعة ١٢
على الوضع 

 الهجيني

 ساعة ٨.٥
على وضع 

 المولد

 ساعة ٣.٥

على الوضع  (حمولة منخفضة) 

 الصامت

 (فقط بطارية) 
ساعة  ١،٥

 (حمولة مرتفعة)



 األداء

 السرعة القصوى االمامية س/كم ١٤٠

 السرعة القصوى الخلفية س/كم ٢٠

 س/كم ٣٠
السرعة القصوى في 

 الماء

 --- م ٢

 --- م ١.٥إلى 

 نصف قطر الدوران  

 وقت الشحن الكامل ساعة ٢.٥



 المواصفات العامة للحماية

B6 مم ٦.٥ 
مستوى 

 الحماية

 o ٦٨ – ٤٥oزوايا 

للمساعدة في انحراف 

 المقذوفات 

تصميم 

الهيكل 

 الخارجي

EN 10653 BR6  الزجاج 

القاعدة لها تصميم 

مخروطي لصرف 

 موجات االنفجار

 أسفل العربة

 ٢سم/ جم ٢٣٠

ضغط قاعدة 

جنزير 

العربة على 

 االرض



٥
٠
٠

 
مم

 

٢
،٤

٢
٩

 
مم

 

 مم ٥،٨٨٤ مم ٢،٨٧٣

٣٠ o 

٥٧ o 

 مطاط مركب مقوى بكابالت حديدية مقعد المشغل

 مقعد السائق
  ٣م ٤.٥: حجم الحمولة مقاعد لستة ركاب

٤.٥ 



 توزيع الركاب و المقاعد

 السائق ١

 القائد ١

 الركاب ٦

 المجموع ٨



 صور افتراضية




















