
www.yugoimport.com

 شميلو
  4×4االغراض  متعددة عربة مدرعة تعبوية

 

"ميلوش" يف فئة مدرعات قتالية حديثة إلجناز نطاق واسع من  4×4املدرعة القتالية متعددة األغراض ذات نظام الدفع العربة تقع 

ت ااملدرع ذاتي النقل وجمموع سمهو اجل العربةاملهمات يف جمال عمل وحدات الشرطة والقوات املسلحة. املبدأ األساسي يف تصميم 

ع الوزن الدرجة العالية من التحركية يف كافة الظروف األرضية واملناخية مؤمن املستقل الذي ي التعليقالدفع ونقل القوة احلديثة ونظام 

 طن.  14عن  القتالي األقصى الذي يزيد

حرب يف دعم وحدات العمليات اخلاصة ولاجلنود و ةقلاوكآلية قيادية ونملهمات الدورية واالستطالع  ةالعربمن املمكن أن تستخدم 

 خل.إ سيطرة على احلدود ومراقبة األراضيللكافحة اإلرهاب وقتال املركبات املدرعة وملالعصابات و
 

 هي كاآلتي:   مدرعةاإلصدارات املمكنة لل

 مشرتكة. كتيكية توحدة ل قيادةالمركبة  •
 .ية مشرتكةكتيكمدفعية توحدات مركبة ل •
 روع.مربكة للعمليات املضادة للد •
 ومنظومات كهروبصرية اخلاص باملدفعيةتكامل املمع حمدد التوجيه اإللكرتوني  مدفعيةلعمليات  ستطالعاالو ةقيادالمركبة  •

 .بغرض الرصد والسيطرة على النار ىأخر
 سيارة طبابة اخل. •

 
 

 : داءاأل

 كم / س 110    السرعة القصوى: •

 %60   التغلب على املنحدر: •

 %30    املنحدر اجلانيب: •

 م 0.5    املانع العمودي: •

 م 0.8   التغلب على اخلندق:  •

 م  0.9    املانع املائي: •

 م 8   نصف قطر لالنعطاف  •
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