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 3الزار 
 8×8درعة متعددة األغراض عربة م

 خصائص العربة العامة
 متعددة األغراض واالستخدامات. 8×8" عربة مدرعة مدولبة مثانية الدفع 3تعترب عربة "الزار 
يف القسم اجملمي الذي هو منفصل بأكمله من القسم املوجود فيه طاقم الدفع يف اجلانب األمين من مقدمة العربة  مت تركيب جمموعة

، والذي يؤمن املستوى العالي من تعليق مستقل نظامذات  عجالتإىل مجيع الالرئيسي حتويل العزم صندوق التوزيع العربة. يؤمن 
 أيضا. مامن خالهلالعربة  قيادة هنوالثاني فيمكركية العربة. إن مجيع اجملاور دافعة، أما اجملوران األول حت

(. مت تصنيع اجلسم املدرع من الفوالذ modularواملتكونة من الوحدات ) للغاية " بالوقاية البالستيكية املتطورة3تتميز عربة "الزار 
إن الوقاية البالستيكية املطبقة توفر إمكانية تعديل مستوى الوقاية حسب احتياجات . الغطاء احلاميمع إمكانية تركيب  املقوي

وتؤمن قاعدة  تطبيق أحدث التكنولوجيات يف جمال الوقاية البالستيكية أثناء عمر العربة الكلي.ر إمكانية توف كما ،املستخدم اخلاصة
 العربة مستويني للوقاية من األلغام.

وفوق  لركوب ونزول السائق واآلمر. نيمستخدم جانبني نيباب . متتلك العربةمقدمة العربةيف  انالسائق وآمر العربة موجود يإن قسم
سياقة ال من ميكنحتى أحد املواقف مت تصميم غطاء السائق ميكن تقفيله بثالثة مواقف و كل من قسمي السائق واآلمر يوجد الغطاء.

مصمم وفقا للعوامل  . إن مقعد السائقلعربةمن أجل استخدامها داخل ا ثالثة مراقب واآلمركل من السائق ميلك  عند الغطاء املفتوح.
 ة حسب االرتفاع والزاوية.كما ميكن تعديل عمود جهاز القياد عموديا وأفقياوميكن تعديله  (ergonomicsالبشرية )

عن ، ميكنه الدخول إىل هذا القسم عن طريق املنصة اخللفية .إلجناز املهام املختلفة ويوفر جمال كافربة إن قسم الطاقم يف مؤخرة الع
 جموعةمبوليكي املرتبط واملنصة هلا الدفع اهليدر فتحات كبرية موجودة على سطح العربة.عرب  وأ على املنصة البابني املوجودين طريق
 و قسم الطاقم.قسم السائق  كال من هاليتفعيتم و الدفع

( RCWSبعد ) عن متحكمة قتالية يتوفق عدد أفراد الطاقم على املهمة واألسلحة ا:هزة العربة بها. يف حالة &هيز العربة مبحطة
اقم جبندي يقل عدد أفراد الطتركيب الربج على العربة فردا )اآلمر، السائق، الرامي وتسعة جنود( ويف حالة  12يتكون الطاقم من 

 .واحد
 
 
 

 أبعاد العربة و أوزانها
 m 7.92 طولال
 m 2.95 عرضال

 m 2.32 (الربجارتفاع )بدون 
 m 0.42 االرتفاع األدنى فوق األرض

 °45 زاوية االقرتاب األمامية
 °38 االقرتاب اخللفيةزاوية 
 m 2.53 عجالتأثر ال

 m – 1.8 m – 1.45 m 1.5 مسافة بني اجملاور
 m³ 5 سعة قسم اجملرك
 m³ 15 سعة قسم الطاقم

 t 26 – 24 (املهمة والوقاية حسب) وزن العربة القتالي
 t 28 وزن العربة األقصى
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