العربية

تتمتع الطائرة  Bell 429WLGبمستويات استثنائية من السرعة ومدى العمليات وأداء الطيران في وضع التحليق األفقي ،كما تقدم عجالت هبوط يمكن طيها
وإنزالها الستخدامها في عمليات قطر الطائرة على األرض.
المواصفات القياسية
•إمكانية طي الطرف األمامي للطائرة وعجالت الهبوط
األساسية مع إمكانية تشغيل الكابينة والفرملة كهربيا ً
•أداء متفوق للطيران بسرعة قصوى للطيران األفقي
تبلغ  281كلم/ساعة ( 152عقدة) ،ومدى للعمليات
يبلغ  763كلم ( 412ميل بحري) بحد أقصى عند
الطيران األفقي لمدى طويل
•قمرة زجاجية مجهزة بشاشتين أو ثالث شاشات
متعددة الوظائف ،ونظام للطيار اآللي مزدوج
ورقمي ويعتمد على  3محاور ،فضالً عن نظام
مدمج لتسجيل البيانات اإللكترونية

الميزات والفوائد األساسية
•كابينة فسيحة بمساحة صالحة لالنتفاع بها تبلغ
 5.78م 204( 3قدم مكعب) ،وأبواب جانبية
عريضة مقاس  152.4سم ( 60بوصة) ،مع
أبواب خلفية اختيارية تنغلق من أعلى
•أول طائرة مروحية معتمدة ألداء عملية ،MSG-3
مما يؤدي إلى خفض نفقات الصيانة التي تتحملها
جهات التشغيل

•عجالت هبوط بنظام كهربي لسحبها
•نظام مُعتمد للطيران باالعتماد على طيار واحد أو اثنين مع االستعانة بقواعد الطيران اآللي ( ،)IFRمع قدرات WAAS
والتي تتيح استخدام أساليب الهبوط الحر من على ارتفاعات منخفضة حتى  76متراً ( 250قدماً)
ك الكراسي الموجودة
•مساحة داخلية مرنة بأرضية مسطحة يمكن تحويلها من استقبال الركاب إلى استيعاب الحموالت عند ف ّ
بالكابينة بكل سهولة
•ميزات لضمان سالمة الطيران تشمل صمامات مركبة ومجمعة ،ومحور حركة ونظام للمراوح يتحمل التلف ،فضالً عن
المقاعد التي تحمي الركاب من التعب

المواصفات الفنية
السرعات مع خيار تحميل الحد األقصى للوزن اإلجمالي

مستوى عالمي من الخدمة ودعم العمالء
تستند كل طائرة مروحية من  Bell Helicopterعلى دعم للعمالء متاح على مدار الساعة وبمستوى حائز على
جوائز .كما حصلت شبكة الخدمة العالمية والشاملة من  Bell Helicopterعلى المركز األول في الصناعة .ففي
كل قارة وكل منطقة ،نقدم الدعم لكل طائرة من خالل الخبرة وقطع الغيار والخدمة المطلوبة لتلبية احتياجات مهامكم.

السرعة القصوى
أقصى سرعة للطيران األفقي
1
مدى العمليات عند االنطالق بسرعة الطيران األفقي لمدى طويل
1
أقصى حد للتحمل

 155عقدة
 152عقدة
 412ميالً بحريا ً
 4.4ساعة

 287كلم/ساعة
 281كلم/ساعة
 763كلم

سعات التحميل والتخزين

قمرة زجاجية

التوزيع األساسي للمقاعد
أقصى سعة لكراسي الجلوس
الوقود القياسي
الوقود االحتياطي (اختياري)
2
سعة الكابينة
سعة حجرة الحقائب

 821لتر
 148لتر
3
 5.78م
3
 2.1م

األوزان1

الوزن وهي فارغة (التجهيز األساسي ،أقصى وزن إجمالي اختياري)
الحمولة العملية (بالتجهيز األساسي ،أقصى وزن إجمالي اختياري)
3
الحد األقصى للوزن اإلجمالي (الداخلي ،أقصى وزن إجمالي اختياري)
الحد األقصى للوزن اإلجمالي (الحمولة الخارجية)

َفرد العجالت

7+1
7+1
 217غالون أمريكي
 39غالون أمريكي
3
 204قدم
3
 74قدم
 4,736رطل
 2,764رطل
 7,500رطل
 7,500رطل

 2,148كجم
 1,254كجم
 3,402كجم
 3,402كجم

 1إجمالي الحد األقصى للوزن بالتجهيزات االختيارية ،وفقا ً لمعايير الطقس الدولية ،بوقود قياسي ،ودون احتياطي وقود على ارتفاع  1219م ( 4000قدم)
 2إجمالي المساحة المتصلة ،بما يشمل حجرة الحقائب.
 3يتطلب تركيب الطقم االختياري لزيادة الوزن اإلجمالي الداخلي للطرازات السابقة ،والذي تقره هيئة النقل بكندا Transport Canada

كابينة واسعة
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