شاحنة التفريغ الثقيلة  M917A3من شركة MACK DEFENSE

ُمصممة لتلبية االحتياجات
والحموالت الثقيلة
شاحنة التفريغ الثقيلة  M917A3من شركة  Mack Defenseهي شاحنة تفريغ تجارية من شركة ® Mack Graniteو ُمصممة لتكون
الحل األفضل في فئتها .جمعت شركة  Mack Defenseفريقًا عالميًا لتحقيق هدف واحد وهو إمداد الجيش األمريكي بشاحنة تفريغ ثقيلة
هي األفضل في فئتها وتلبي جميع المتطلبات العسكرية .تعتمد شاحنة التفريغ الثقيلة  ،M917A3األكثر شهرة وموثوقية في العالم ،من شركة
 Mack Defenseعلى شاسيه من شركة  ®Mack Graniteالتي يصل إنتاجها من الشاحنات إلى أكثر من  42400شاحنة منذ عام .2009

شاحنة التفريغ الثقيلة  M917A3من شركة MACK DEFENSE
ص ّمم المهندسون في شركة  Mack Defenseشاحنة التفريغ الثقيلة Mack
 Defense M917A3لتلبي احتياجات الجيش األمريكي الحالية ،إلى جانب استيعاب
المتطلبات المتطورة والنمو في المستقبل .صممت شركة  Mack Trucksشاحنة
صا لتناسب أقسى مواقع العمل وتتميز بمحرك وناقل حركة
غرانيت التجارية خصي ً
ُمحسّنين لمالءمة العمل في تلك الظروف .أضاف مهندسو شركة Mack Defense
المحاور الخلفية للمهام الثقيلة والدفع الرباعي وزادوا من مستوى االرتفاع في نظام
التعليق ليوفروا للجيش شاحنة تفريغ ثقيلة تلبي متطلبات التنقل الصعبة والحموالت
ص ّممت كابينة مصفحة تجمع بين جميع وسائل الراحة والرفاهية التي تتوفر
الثقيلة .كما ُ
في الشاحنة التجارية ،إلى جانب إضافة وسائل حماية لقوى الجيش من أجل الحفاظ على
سالمة الجنود في البيئات العدائية.

شاحنة التفريغ الثقيلة
األوزان  /األبعاد

المحاور  /التعليق

وزن الشاحنة اإلجمالي 94500 :رطل ( 42864كيلوجرام)

المحور األمامي:

تكوين العجلة8X8 :

التعليق األمامي :نظام تعليق المقصات مستدقة الطرف (مكافئ) ،وضعية أمامية للمحور

إطار الهيكل 300 :مم ×  90مم ×  11.1مم مع إطار مدعم بالفوالذ

المحور الخلفي 76800 ،P600/ProTec Series 50 :رطل ( 34835كيلوجرام) Meritor® 34836

قاعدة العجالت 243 :بوصة ( 6172.2ميلليمتر)

نسبة الحامل6.14 :

منصة التحميل 230 :بوصة ( 5842ميلليمتر)

التعليق الخلفي Primaxx® Pax 792 :الذي يتمتع بثبات عا ٍل عند  76800رطل ( 34835كيلوجرام)

Meritor® MX-810

البروز 75 :بوصة ( 1905ميلليمتر)

خط نقل الحركة

الكابينة  /الشاسيه

لتراMP8 440 ،
النوع :محرك  Mackبسعة ً 13

مقعد السائق (غير مصفح) :مقعد  Mackالهوائي وظهر مرتفع ودعامة قطنية هوائية ذات تجويف واحد

الحد األقصى للقدرة 440 :حصانًا ( 325كيلوواط)

مقعد الراكب (غير مصفح) :مقعد  Mackالهوائي وظهر مرتفع ودعامة قطنية هوائية ذات تجويف واحد

ً
رطل-قد ًما ( 2250نانومتر)
أقصى عزم1660 :

المرايا (كال الجانبين) :لون أسود انسيابي  /مزودة بمحرك  /نظام تدفئة ،مع  /من دون مصابيح

فرامل المحرك :فرامل المحرك باإلضافة إلى منظم ضغط العادم (للمعدات الثقيلة/التصدير)

اإلطار االحتياطي :اإلطارات االحتياطية  /الحامل بين جسم الشاحنة والكابينة

محرك المروحة :محرك المروحة ذو السائل اللزج المزود بخاصية التكييف اإللكتروني

لترا) ،قطره يبلغ  26بوصة ( 660.4ميلليمتر)
سعة الوقود في الجانب األيسر 93 :جالونًا (ً 350

النظام الهوائي 37.4( Meritor®/Wabco 636 :قد ًما مكعبًا/الدقيقة)

ومصنوع من األلومنيوم على شكل حرف d

( 0.02متر مكعب/الثانية) مع  /من دون قابض

سعة الوقود في الجانب األيمن :غير متوفر

محرك بدء التشغيل 24 :فولتًا
مولد التيار :مولد تيار ذو خرج مرتفع بقوة  24فولتًا

مجموعة القيادة  /ناقل الحركة
مجموعة القيادةMeritor® Permalube RPL :
ناقل الحركة Allison® 4500 :من الجيل الخامس مزود بخاصية التنبؤ ومجهز بـ  6سرعات
الفرامل Meritor® :الفرامل القرصية الهوائية األمامية  EX+وكاميرا Meritor

خيارات مخصّصة متاحة لتلبية متطلبات المهمة

 16.5بوصة ×  7بوصات ( 419.1ميلليمتر  x 177.8ميلليمتر)  Q+في الخلف
نظام الفرامل المانعة لالنغالق ( :)ABSنظام 6S/6M
لترا
اإلطارات األمامية  /الخلفيةً 65R22.5 / 445 :

Michelin® XZY3

علبة النقلFabco TC142 :

لمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني MACKDEFENSE.COM
توضح األوزان واألبعاد والمزايا كمرجع ويمكن تعديلها عند تحديد خيارات معينة .تحتفظ شركة  LLC ،Mack Defenseبالحق في تعديل المواصفات المذكورة أعاله دون إشعار مسبق.
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