 | T-6Cمن الطيران تحت التدريب إلى الطيران تحت القيادة.

T-6C
تتميز طائرة  Beechcraft T-6Cبأنها من الجيل التالي لطائرات التدريب

تتفوق على  USAFالتي اقتضت  18720ساعة من وقت التصميم

العسكرية المصممة لتلبية جميع المستويات التعليمية بداية من المراحل التعليمية

تم اختبارها ثالث مرات خالل فترة عمرها ( 56160ساعة)

األولى إلى مستويات التدريب الميدانية المتقدمة .ويكمن الغرض من تصميمها في
تلبيتها مجموعة واسعة من قدرات التدريب مع جدارتها باالعتماد عليها للمدى

المواصفات

القياسية

المترية

سمات الطائرة
 33قدم  4بوصة

 10.16م

االرتفاع

 10أقدام  8بوصة

 3.25م

حائزة على تصديق  FAAالكامل وتأهيل العسكرية األمريكية

باع الجناح

 33قدم  5بوصة

 10.2م

سجلت أكثر من  2مليون ساعة طيران مع األسطول الجوي

مساحة الجناح

 175.3قدم²

 16.28م²

المحرك

 1100قدرة حصانية لذراع اإلدارة  809كيلو وات

الفحص المجدول على مستوى المستودع :ال

الطول

الطويل وإجراء عمليات بتكلفة فعالة .فهذه السمات التي تتميز بها طائرة T-6C

تم تسليم أكثر من  800طائرة من طراز  T-6بمختلف أنحاء العالم

النوع

عالوة على كونها حأل تدريبيًا كامالً لبرامج المحاكاة والدراسات األكاديمية المستندة

مزودة بمجموعة  Esterline CMC Cockpit 4000لنظم الطيران اإللكترونية المتقدمة

الوزن األقصى عند اإلقالع ( 6900 )MGTOWرطل

 3130كجم

الوزن االقصى عند الهبوط

 6900رطل

 3130كجم

مزودة بشاشة مراقبة بها شاشات  F-16أو F/A-18

الوزن األساسي

 5150رطل

 2336كجم

إجمالي الوقود الداخلي

 1200رطل

 544كجم

مزودة بنقاط حمل باألجنحة لحمل خزانات الوقود الخارجية وأسلحة التدريب

إجمالي الوقود مع خزانين خارجيين

 2054رطل

 932كجم

إجمالي نقاط الحمل

6

6

محطات سالح  NATOالقياسية

6

6

الحدود األساسية

 0.67ماخ

 316السرعة الجوية المبينة

الحدود األساسية مع المخازن

 0.67ماخ

 316السرعة الجوية المبينة

الجاذبية القصوي

3.5-/7.0+

3.5-/7.0+

الحد األقصى لنطاق الطيران إلى الوجهة
دون الحاجة إلى التزويد بالوقود (بدون
خزانات خارجية)

 884نانومتر

 1,637كم

الحد األقصى لنطاق الطيران إلى الوجهة
دون الحاجة إلى التزويد بالوقود (مع
خزانين خارجيين)

 1382نانومتر

 2559كم

إلى الحاسب اآللي واإلمدادات والتجهيزات المستدامة  -يجعل منها طائرة تدريب
ً
تميزا على القوات الجوية التي تحظى بها بمختلف أنحاء العالم.
مثالية تضفي

مصدق عليها بالكامل ومزودة بنظم مالحة ثنائية  FMSوGPS/INS

مزودة بوسائل تدريب اصطناعية جو /أرض وجو/جو

محرك مروحى تربينى

محرك مروحى تربينى

أداء الطائرة

قم بزيارة  Beechcraft.comأو اتصل بممثل المبيعات لدى الشركة على الرقم التالي+1 316 676 0800 :
قد تعرض الصور معدات اختيارية .Beechcraft Defense Company LLC 2013 © .جميع الحقوق محفوظة Beechcraft .عالمة تجارية مسجلة لشركة  .Beechcraftيحتوي هذا المستند على معلومات من الشركة المصنعة ذات الصلة أو من مصادر مستقلة.
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.

