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توتال إيركرافت واشينغ سيستم
تي إيه دبليو إس

MudMaster 8500
MudMaster 4500
• اﺍلغسﯿﻴل وﻭاﺍلشطف مباء ساخن
دﺩرﺭجة حراﺍرﺭته 60مئویﻳة
• شاطف مدمج للمحركات التوربينية
• ذاتي االكتفاء بالكامل
• معتمد لغسيل الطائرات ذات األجنحة
الثابتة أو الدوارة

•	آﺁمن لالستخداﺍﻡم مع اﺍلطائراﺍتﺕ على ضغط 1206

MudLite

كﯿﻴلوبسكالﻝ
• مثالي للصيانة الوقائية كمضاد للتأكل للطائرات
املدنية واحلربية
• عوارض مزدوجة لغسيل أسرع
• ضاغط هواء ملعدات الهواء

غسيل وشطف باملياه الساخنة

مت تصميم توتال إيركرافت واشينغ
سيستم من ريفيير بالتعاون مع اجليش
األمريكي .وقد منحت رعاية خاصة
للبيئة الصحراوية القاسية واحلاجة
لتحقيق االعتمادية في التشغيل في
املناطق النائية .ويشتمل هذا التصميم
املمتاز على غسال بالضغط مصنف
للقيام بغسيل الطائرات ومتوافق مع
إرشادات الغسل والضغط
TM 1-1500034402302.t

احلل واضح مع ريفيير (عالمة مسجلة للخدمة)

نظاﻡم للغسﯿﻴل وﻭاﺍلشطف باملاء اﺍلساخن یﻳعمل بكامل طاقته ،نظاﻡم غسﯿﻴل هﯿﻴكل اﺍلطائرةﺓ بالكامل من
عالﻝ یﻳقلل وﻭقت اﺍلتنظﯿﻴف بشكل مثﯿﻴر عن طریﻳق غسﯿﻴل اﺍملناطق ذﺫاﺍتﺕ Riveer
یﻳنتج معدلﻝ تدفق ٍ
اﺍألسطح اﺍلواﺍسعة بفعالﯿﻴة .جهازﺯ اﺍلرغوةﺓ اﺍلعالي اﺍلضغط اﺍملدمج اﺍلعامل بالهواﺍء یﻳغطي جانب طائرةﺓ
في أﺃقل من دﺩقﯿﻴقة وﻭاﺍحدةﺓ (  69.7متر مربع في اﺍلدقﯿﻴقة) .هذهﻩ اﺍلفعالﯿﻴة تكتمل أﺃكثر مع CH47
اﺍلرشاشاتﺕ اﺍملزدﺩوﻭجة لالستخداﺍﻡم عن طریﻳق شخصﯿﻴن وﻭاﺍلتي یﻳصل أﺃقصى مدىﻯ لها إﺇلى  69ﻡم .ذﺫلك
مع اﺍلعلم بأنﻥ اﺍالستخداﺍﻡم اﺍملتزاﺍمن للرشاشاتﺕ اﺍملزدﺩوﻭجة ال یﻳؤثر بالسلب على معدالتﺕ اﺍلتدفق.
وﻭباإلضافة إﺇلى ذﺫلك ،یﻳمكن للرشﺵ أﺃنﻥ یﻳصل بسهولة إﺇلى مدىﻯ  6ﻡم لتنظﯿﻴف اﺍلطائراﺍتﺕ اﺍلضخمة
وﻭأﺃجزاﺍء اﺍلذیﻳل .كل اﺍخلراﺍطﯿﻴم ملفوفة على بكراﺍتﺕ ،وﻭكل اﺍملداﺍفع مزوﻭدﺩةﺓ بدعاماتﺕ تخزیﻳن وﻭصنادﺩیﻳق
عدةﺓ خاصة باألجزاﺍء اﺍملستهلكة وﻭقطع اﺍلغﯿﻴارﺭ وﻭمجساتﺕ اﺍحملركﻙ اﺍلتربﯿﻴني.
هذاﺍ اﺍلنظاﻡم یﻳرشﺵ  19لتر ماء دﺩرﺭجة حراﺍرﺭته  60مئویﻳة في اﺍلدقﯿﻴقة من كل رﺭشاشﺵ ،بضغط آﺁمن
صراﺍمة فﯿﻴما یﻳتعلق  TMعلى اﺍلطائرةﺓ  1206كﯿﻴلوبسكالﻝ .هذهﻩ اﺍملواﺍصفاتﺕ تلبي أﺃقصى متطلباتﺕ
بإجراﺍءاﺍتﺕ غسﯿﻴل وﻭشطف وﻭتطهﯿﻴر اﺍلطائراﺍتﺕ.

متوافق مع معيار
TM 1-1500-344-23-2

رشاش رغوة ذو تدفق أعلى	يعمل بوقود الطائرات  8أو السوالر
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سهل التشغيل
متاما ،وﻭتعمل في اﺍلعدیﻳد من اﺍلظروﻭفﻑ
اﺍلوحدةﺓ اﺍحململة على مقطورﺭةﺓ ذﺫاﺍتﯿﻴة اﺍالحتواﺍء وﻭمستقلة ً
اﺍلعاملة  ™GripStartاﺍلبﯿﻴئﯿﻴة (من  1.11دﺩرﺭجة مئویﻳة إﺇلى  60دﺩرﺭجة مئویﻳة) .تستخدﻡم تقنﯿﻴة
بزرﺭ وﻭاﺍحد في بدء وﻭإﺇیﻳقافﻑ تشغﯿﻴل اﺍلوحدةﺓ ،وﻭتقنﯿﻴة بدء اﺍلتشغﯿﻴل وﻭاﺍإلغالقﻕ اﺍآللي تستخدﻡم في
على وﻭقودﺩ  ®TAWSأﺃمتتة دﺩوﻭرﺭةﺓ اﺍلضخ لضمانﻥ تقلﯿﻴل تآكل اﺍملضخة إﺇلى أﺃقصى دﺩرﺭجة .یﻳعمل
أﺃوﻭ أﺃنواﺍعﻉ وﻭقودﺩ اﺍلطائراﺍتﺕ اﺍملعروﻭفة اﺍألخرىﻯ أﺃوﻭ اﺍلدیﻳزلﻝ .وﻭیﻳمكن تزوﻭیﻳدهﻩ على اﺍلسطح أﺃوﻭ JP-8
من خاللﻝ مصادﺩرﺭ إﺇمداﺍدﺩ مﯿﻴاهﻩ خارﺭجﯿﻴة لالستخداﺍﻡم اﺍملستمر عندما یﻳكونﻥ هناكﻙ مصدرﺭ ماء نظﯿﻴف
متاحﺡ .ا

شاطف محرك توربيني
تقدما في نظاﻡم
وﻭنظاﻡم  TAWS.تعد تقنﯿﻴة شطف اﺍحملركﻙ اﺍلتربﯿﻴني أﺃحد أﺃكثر اﺍإلمكانﯿﻴاتﺕ
ً
یﻳضخ اﺍلمﯿﻴاهﻩ على ضغط منخفض وﻭتدفق منخفض باملستوىﻯ اﺍملطلوبﺏ لتنظﯿﻴف TAWS
اﺍلتربﯿﻴناتﺕ .اﺍلبكراﺍتﺕ وﻭاﺍلتجهﯿﻴزاﺍتﺕ متواﺍفرةﺓ خملتلف اﺍحملركاتﺕ اﺍلتربﯿﻴنﯿﻴة ،وﻭكذلك خراﺍطﯿﻴم اﺍلهواﺍء
وﻭاﺍلشطف .كما یﻳمكن اﺍستخداﺍﻡم ضاغط هواﺍء على اﺍلسطح مع اﺍألدﺩوﻭاﺍتﺕ اﺍلهواﺍئﯿﻴة .اﺍلتدفق مضبوطﻁ
على  3.79إﺇلى  9.46لتر في اﺍلدقﯿﻴقة وﻭال یﻳزیﻳد عن  310كﯿﻴلوبسكالﻝ بالنسبة لهذاﺍ اﺍلتطبﯿﻴق .تقنﯿﻴة
 -Hوﻭ  -Hوﻭ  -H 60وﻭ  -H 58تتواﺍفق مع اﺍلطائراﺍتﺕ من أﺃنواﺍعﻉ  TAWS 47شطف اﺍحملركﻙ من
 ، 64باإلضافة إﺇلى اﺍلعدیﻳد من أﺃنواﺍعﻉ اﺍلطائراﺍتﺕ اﺍألخرىﻯ.

خصائص إضافية
• سعة صابونﻥ  113لتر وﻭخزاﺍنﻥ مﯿﻴاهﻩ
 1987لتر
•	اﺍحلمایﻳة من اﺍلتشغﯿﻴل اﺍجلافﻑ

مواصفات ®TAWS
 : AWS/TAWSP10175DT/Mرﺭقم اﺍجلزء
اﺍلوزﺯنﻥ اﺍجلافﻑ 1111 :كجم
 182.9سم ×  198.1سم × اﺍألبعادﺩ 426.7 :سم
(مناسب للنقل في حاوﻭیﻳة شحن عادﺩیﻳة)
 × 781اﺍلقفص5 :

• ماء ساخن تصل دﺩرﺭجة حراﺍرﺭته إﺇلى  60مئویﻳة
• تعبئة آﺁلﯿﻴة بدوﻭنﻥ تدخل بشريﻱ
• غالفﻑ كامل للمحركﻙ وﻭاﺍملضخاتﺕ
 • NEMAهﯿﻴكل كهربي 4
 DOTوﻭمقطورﺭةﺓ  • AGSEفراﺍمل یﻳد
• غطاء محركﻙ مفصلي متمﯿﻴز یﻳسمح
بالوصولﻝ إﺇلى  360دﺩرﺭجة إﺇلى كل مكوناتﺕ اﺍخلدمة
یﻳبردﺩ باملاء  • ®Kubotaمحركﻙ دﺩیﻳزلﻝ
 ®Catمتصل مبضخة ضغط
• سهولة اﺍلصرفﻑ للتخزیﻳن وﻭاﺍلنقل مع

متوافق مع معايير:
إن إي سي  :2005قانون الكهرباء الوطني الصادر في عام 2005
إم أي إل – إس تي دي –  :461اشتراطات خلصائص التحكم في التدخل الكهرومغناطيسي لألنظمة التحتية
واملعدات
إم أي إل – إس تي دي –  209كيه :معيار واجهة لشروط الرفع والتثبيت
إم أي إل – إس تي دي –  801إف :االعتبارات الهندسة البيئية واختبارات املعامل

صماماتﺕ اﺍلتفریﻳغ اﺍلكبﯿﻴرةﺓ
مع أﺃعمدةﺓ نابضة  • ®Dexterمحاوﻭرﺭ
ملشارﺭكة اﺍحململ تتواﺍفق مع وﻭزﺯنﻥ اﺍللسانﻥ
• ﺭاﺍفعة لسانﻥ  725.7كجم مبسمارﺭ سریﻳع
• هﯿﻴكل مقوىﻯ بالكامل یﻳحتويﻱ على إﺇطارﺭ
مخصص لتوفﯿﻴر مركز ثقل منخفض
• صداﺍدﺩ حمایﻳة اﺍملحﯿﻴط اﺍخلارﺭجي ملنع تلف اﺍإلطارﺭ
متقدمة  • AGMبطارﺭیﻳة ( • )LEDحزمة صماﻡم ضوء
مزدﺩوﻭجﺝ غائرةﺓ في  DOT،تتواﺍفق مع متطلباتﺕ
اﺍإلطارﺭ للحمایﻳة
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