 | AT-6المرونة في مجابهة غموض التكهنات التي تكتنف عالم اليوم.

المواصفات

AT-6

سمات الطائرة

في عالم أصبحت فيه عدم القدرة على التنبؤ بمجريات األمور أمرً ا طبيعيًا وأضحت

مستندة إلى  Beechcraft USAF T-6Aو USN T-6Bالجديرين بالثقة

فيه المرونة أمرً ا في غاية األهمية ،تقدم شركة  Beechcraftحلوالً فعالة تفي

مصصمة الستيعاب  %95من أفراد األطقم الجوية؛ فهي األوسع نطا ًقا في فئتها

باألغراض التي صممت لها في الحروب غير النظامية ومكافحة العصيان ،طائرة

مزودة ببنية نظام مهام  Lockheed Martinالمتميز بسهولة استخدامه عن طريق
التشغيل والتوصيل وتكييفه من A-10C

 AT-6بتفوقها في األداء التنافسي وتوفيرها مجموعة كاملة من إمكانيات التدريب

تكييف مجموعة المستشعرات من MC-12W

المتزامنة المستندة إلى التدريبات التي تجري على األرض عالوة على بنيتها الداعمة

طول فترة صمودها مع وجود طاقمين واألسلحة على متنها؛ وتوفر نطاق انتشار ذاتي
يصل إلى  1485نانومتر

من إجراء هجمات خفيفة ومهام استطالع مسلحة وتعزيز االستفادة من مليارات

مزودة بمجموعة واسعة من األسلحة بما في ذلك األسلحة التي تفي بالغرض العام
واألسلحة الموجهة بالليزر والذخائر الموجهه بالقصور الذاتي

دوالرات االستثمار في  T-6و A-10Cبالقوات الجوية األمريكية واألنظمة

أول طائرة مزودة بذخيرة ثابتة لقصف صواريخ موجهة بالليزر

 Beechcraft AT-6للهجمات الخفيفة ومهام االستطالع المسلحة .تتميز طائرة

لإلمدادات والتجهيزات العالمية .كما تتميز بوفائها باألغراض التي صممت لها

القياسية

المترية

االساسية  .MC-12وال شك أن هذا بدوره يترجم إلى نفقات أقل ويؤدي إلى تقليل
تكاليف توفير طائرة  AT-6وصيانتها وتكاليف التدريب على طائرة مقاتلة هي في
الواقع أكثر من كونها طائرة تقليدية.

الطول
االرتفاع
باع الجناح
مساحة الجناح
المحرك
النوع
الوزن األقصى عند اإلقالع ()MGTOW
الوزن االقصى عند الهبوط
الوزن األساسي
إجمالي الوقود الصالح لالستخدام الداخلي
إجمالي الوقود الصالح لالستخدام مع خزانين
إضافيين
إجمالي الحد األقصى للوقود الصالح لالستخدام
مع  4خزانات
إجمالي نقاط الحمل
محطات سالح  NATOالقياسية
محطات األسلحة الصالحة لالستخدام عند تركيب
EO/IR
عدد المحطات المتوافقة مع MIL–STD–1760

 33قدم  4بوصة
 10أقدام  8بوصة
 34قدم  2بوصة
 179قدم مربع
 1600قدرة حصانية
لذراع اإلدارة
محرك مروحى تربينى
 000 10رطل
 000 10رطل
 5890رطل
 1200رطل

محرك مروحى تربينى
 4536كجم
 4536كجم
 2671كجم
 544كجم

 2054رطل

 932كجم

 2908رطل

 1319كجم

7
6

7
6

6

6

4

4

الحدود األساسية
الحدود األساسية مع مستشعر EO/IR
الحدود األساسية مع األسلحة
الحد األقصى لحمولة الذخائر
الحد األقصى لحمولة الذخائر عند الهبوط
الحد األقصى لـ  Gمع مستشعر EO/IR
الحد األقصى لنطاق الطيران إلى الوجهة دون
 1563نانومتر
الحاجة إلى التزويد بالوقود (مع أربعة خزانات
خارجية و)MX-15di
الحد األقصى لنطاق الطيران إلى الوجهة دون الحاجة
 1725نانومتر
إلى التزويد بالوقود (مع أربعة خزانات خارجية)

قم بزيارة  Beechcraft.comأو اتصل بممثل المبيعات لدى الشركة على الرقم التالي+1 316 676 0800 :

 1177كيلو وات

أداء الطائرة
 67ماخ
 67ماخ
 67ماخ
 4110رطل
 4110رطل
6
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وبالرغم من بذل الجهد لتأكيد دقة المعلومات الواردة ،ال تقدم شركة  Beechcraftأو أي من الشركات التابعة لها أي ضمانات لألداء الحقيقي أو تكاليف التشغيل بشكل صريح أو ضمني .قد تخضع البيانات الواردة بهذا المستند للتغيير دون إشعار مسبق.

 10.16م
 3.25م
 10.4م
 16.60متر مربع

 316السرعة الجوية المبينة
 316السرعة الجوية المبينة
 316السرعة الجوية المبينة
 1864كجم
 1864كجم
6
 2895كم
 3195كم

