
MACK DEFENSE
M917A3 شاحنة التفريغ الثقيلة



 Mack® Granite® هي شاحنة تفريغ تجارية من شركة Mack Defense من شركة M917A3 شاحنة التفريغ الثقيلة
وُمصممة لتكون الحل األفضل في فئتها جمعت شركة Mack Defense فريقًا عالميًا لتحقيق هدف واحد وهو إمداد الجيش 

األمريكي بشاحنة تفريغ ثقيلة هي األفضل في فئتها وتلبي جميع المتطلبات العسكرية.

نظرة عامة على المواصفات
t   سعة حمولة تصل إلى 27 طنًا

t   تفريغ ما يصل إلى 18 ياردة مكعبة )13.8 متر مكعب(
JP8 محرك ديزل متوافق مع وقود   t

t   كابينة تتسع لشخصين 
t   قدرة الرفع الهوائي

مكونات نظام الدفع الكلي
t   الدفع األمامي

t   علبة النقل
t   تعليق القيادة الهوائية للشاحنات ذات الخلوص األرضي المرتفع

t   محور خلفي ثالثي أو ترادفي

 HDT ُمهيأة ألي شيء. ُصممت شاحنة
لتالئم متطلبات أكثر الظروف قسوة.

MP®8
بتوفيره ما يصل إلى 2.5٪ من الوقود وتقليله 88 رطاًل )40 كيلوجرام( 
من الوزن، يقدم المحرك MP®8 للشاحنة الخاصة بشركة Mack قدرة 

حصانية تصل إلى 520 حصانًا )382 كيلوواط( وعزم دوران بقوة 
1860 رطاًل-قدًما )2522 نانومتر(، كما يتوفر إصدار Euro 3 بقدرة 

حصانية 520 حصانًا )382 كيلوواط( وعزم بقوة 1844 رطاًل-قدًما 
)2500 نانومتر(.

محور 6x6 أو 8x8 وتكوينات التعليق
يوفر محور ®Meritor المقترن مع ياي القطع المكافئ األمامي من 

شركة Mack وتعليق Primaxx الخلفي لـ ®Hendrickson جودة ال 
مثيل لها للركوب مع حمولة كاملة أو فارغة.

الكابينة القياسية أو الكابينة المصفحة االختيارية
تم تصميم شكل الكابينة وبيئة السائق لتتناسب مع الطريقة التي يتم بها 
إنجاز العمل - مما يجعل السائقين يشعرون بالراحة واألمان والتركيز 

طوال اليوم.

:MACK DEFENSE عقود شركة
SPE8EC-18-D-0015 # )DLA( وكالة لوجستيات الدفاع

 )Volvo لشركة( GS-30F-GA107و )Mack لشركة( GS-30F-GA103 هو GSA AutoChoice تطبيق
GS-30F-HA020 رقم GSA )Transit Bus( أتوبيس النقل
E60HP-16TRUK رقم HVY/Med )كندا( PSPC شاحنة

M917A3 شاحنة التفريغ الثقيلة

المورد رقم 1 بمحرك سعة 11 لتًرا وأكثر



اختبار الشاسيه
تتميز شركة Mack حيث شاسيه Cornerstone لديها. تم 

اختبار المكونات لتحمل اإلجهاد وتم الضغط بالتحميل على القضبان 
والعوارض وفحصها باستمرار للتأكد من قدرتها على التحمل.

العوارضقضبان الهيكل

انحراف العجالت
شاحنة الدفع الرباعي التي تتميز بقدرتها الهائلة على المناورة من 

شركة Mack. يسمح تصميم شاسيه Cornerstone بزيادة 
انحراف العجالت لتحسين تنفيذ المهام في موقع العمل.

قواعد المحرك / عوازل الكابينة
تعمل قواعد المحرك الجديدة وعوازل الكابينة على تقليل الضوضاء 

واالهتزاز - مما يقلل من إجهاد السائق ويوفر الراحة واألمان.

يوفر ارتفاع قضبان الهيكل الثابت بقطر 300 مم والسبائك الفوالذية 
عالية القوة جنبًا إلى جنب مع بطانة قناة بطول كامل إمكانات مثالية 

للقوة والحمولة. يشتمل نظام الهيكل على بطانة كاملة للقناة في 
كل قضيب يسير من األمام إلى الخلف داخل شاحنة التفريغ الثقيلة 
M917A3 من شركة Mack Defense. ويوفر هذا إمكانات 

مثالية للقوة والصالبة.

طورها مهندسو التصميم في شركة Mack واختبرها مهندسو األداء 
في الظروف القاسية - وتم تحقيق القوة والصالبة الفائقة من خالل 

استخدام ثمانية عوارض موجودة على طول قضبان اإلطار حيث يتم 
وضع الحموالت الثقيلة. 

االستخدامات
توفر للمستخدمين العسكريين الراحة والطمأنينة من خالل القدرة على 

نقل اإلمدادات في المهام اللوجستية والتكتيكية.

يمكن أن تشمل االستخدامات اإلضافية - الرادار وناقلة الجنود ومركبة 
تصليح ثقيلة وناقلة النفط ونقل المعدات الثقيلة وغيرها من الشاحنات

ناقلة النفط

ناقلة الجنود

HET - شاحنة المعدات الثقيلة

الرافعة

Cornerstone  شاسيه
يمنحك شاسيه الشاحنة هذا على الطرق الوعرة مرونة في التحويل إلى منصات متعددة قادرة على تحقيق المهام بنجاح مثبَت. توفر قابلية التعديل 
للجيش مجموعة متنوعة من معدات الدعم التكتيكية واللوجستية. يتميز الشاسيه بالقوة )الصالبة الشديدة( وعند دمجه مع رافعة يمكن أن يقدم حاًل 

لجميع الطرق وقادر على حمل وزن يتراوح بين 30-60 طنًا. مما يجعله أداة مثالية للرافعات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة.

TM

مركبة تصليح ثقيلة



الخيارات الكهربائية 
نظام التحذير من التصادم واإلضاءة العسكرية ومقبس تابع للناتو 
والنظام الكهربائي 24/12 فولتًا ووصالت مقطورة الناتو بجهد 

12 فولتًا SAE و24 فولتًا

ُمصممة لتحقيق الهدف منها.
ُمهيأة ألي شيء.

جسم تفريغ ذو سعة عالية
من الفوالذ عالي القوة وتصل مساحته إلى 18 ياردة مكعبة 

)13.8 متر مكعب( و جسم تفريغ ُمسّخن

تجميع الباب الخلفي
 )MCS( بوابة التوجيه القياسية ونظام التحكم االختياري في المواد

وبراعم اختيارية لمواد محددة

حامل اإلطار االحتياطي االختياري
ُمثبت رأسيًا بين الجزء الخلفي من الكابينة وجسم التفريغ

رفع وربط وجر اختياري
تجميع المصد األمامي - تصميم شاحنة HDT متعدد األغراض مع 

ميزة عين الرفع والربط وحاجبة الفرجون والربط والجر الخلفي 
ودورة الرفع الجانبية )مرفق بالهيكل(



عتبة رأسية تبلغ 16 و20 بوصة )406.4 و508 ميلليمتر(

اختبار حرية الحركة

استقرار ثابت - طاولة قابلة لإلمالة

السرعة والتوقف وبدء التشغيل بمعدل ٪30

جودة القيادة - نصف جوالت

نجحت شاحنة M917A3 HDT في اجتياز التحدي القاسي الذي 
يواجهها في مركز اختبار السيارات في نيفادا. كان اجتياز هذه 
االختبارات مهًما بشكل خاص لشاحنة M917A3 وأثبتت أن 

تصميمها جاهز للتعامل مع أشد الطرق وعورة. من الواضح أن 
شاحنة M917A3 أثبتت أنها تمتلك القدرة التي تحتاجها أنت لتتولى 

المهام الصعبة.

منصة معتمدة وخضعت للتجربة

العتبة الرأسية

عتبة ثابتة مستقرة على طاولة قابلة لإلمالة

دائرة دوران كاملة

عبور الخنادق

السرعة بمعدل ٪0 

السرعة والتوقف وبدء التشغيل بمعدل ٪30 

دوران بحالة ثابتة

جودة القيادة - نصف جوالت

منحدرات جانبية

اختبار حرية الحركة

محافظة على البيئة

عبور المياه - 20 بوصة )508 ميلليمتر(

درجة الحرارة القياسية تتراوح بين -25 فهرنهايت 
إلى 120 فهرنهايت )-32 درجة مئوية إلى 49 درجة 

مئوية( ويمكن أن تتراوح بين -40 فهرنهايت و 
120 فهرنهايت )-40 درجة مئوية إلى 49 درجة 

مئوية( مع إضافة مجموعة الطقس البارد



 Mack Defense تطالب شركة
بالوصول إلى األداء المثالي. 

.Meritor® تقدمه شركة
منذ أكثر من نصف قرن، بدأت شركة Meritor بتزويد األساطيل العسكرية بمكونات خطوط نقل الحركة. اليوم، نحن واحدة من أكبر منتجي خطوط نقل الحركة المستقلين 

في العالم للمركبات ذات العجالت التكتيكية. تفخر شركة Meritor بتوريدها أنظمة مدمجة متكاملة لمواجهة التحديات التي تتصدى لمتطلبات االستخدامات العسكرية في 
أصعب الطرق في جميع أنحاء العالم. مع عقود من الخبرة في تصميم مكونات خطوط نقل الحركة التكتيكية، توفر محاور ™ProTec وعلبة النقل ومجموعة القيادة الخاصة 

.Mack Defense من شركة M917A3 أداًء عاليًا وكفاءة وموثوقية لشاحنة التفريغ الثقيلة Meritor بشركة

 PROTEC SERIES 50 المحور الثالثي لهيكل الشاسيه
MERITOR من شركة

 MERITOR MTC-3220FV علبة النقل
)TC-142( مجموعة القيادة لسلسلة 

 RPLPERMALUBE™
MERITOR من شركة

محور توجيه الدفع األمامي 
 Meritor MX-810



MERITOR من شركة PROTEC SERIES 50 المحور الثالثي لهيكل الشاسيه
t  معدل وزن المحور اإلجمالي )GAWR( يبلغ 30000 رطل )13608 كيلوجرام( لكل محور 

t  3.46: 1 نهاية عجلة الترس الكوكبي
t  قفل النظام التفاضلي القياسي الذي يتحكم فيه السائق )DCDL( أو خيارات القفل األوتوماتيكي

)ABS( وجاهزية نظام منع االنغالق )CTIS( - نظام النفخ المركزي لإلطارات  t
t  خيارات الفرامل القرصية الهوائية أو الفرامل األسطوانية

MERITOR MX-810 محور توجيه الدفع األمامي
t  معدل وزن المحور اإلجمالي )GAWR( يبلغ 23000 رطل )10433 كيلوجرام(

t  قفل النظام التفاضلي القياسي الذي يتحكم فيه السائق )DCDL( أو خيارات القفل األوتوماتيكي
t  تتخطى محاور Meritor ذات نهاية عجلة الترس المخروطية المتطلبات الالزمة لعائلة الشاحنات التكتيكية المتوسطة )FMTV( الحالية

t  زاوية الدوران تتراوح بين 35 درجة إلى 38 درجة لضمان قدرة ممتازة على المناورة
t  الفرامل القرصية الهوائية +EX القياسية أو الفرامل األسطوانية االختيارية

t  عجالت جاهزة لنظام منع االنغالق )ABS( تنتهي بعجلة مسننة مثبتة وجهاز استشعار

MERITOR من شركة RPL PERMALUBE™ مجموعة القيادة لسلسلة
t  مشّحم ومغلق بشكل دائم مما يخفض تكاليف الصيانة والتشغيل
t  مفصل موسَّع على شكل حرف U للتعامل مع الطرق الصعبة

t  توفر مانعات تسرب الحواف الثالثية الحماية ضد الملوثات
t  تقضي لحلقات الدفعية المصنوعة من النايلون على تالمس المعدن ببعضه لمنع التآكل

t  تصميم ذو أربعة مسامير لسهولة التركيب والخدمة
t  يعمل الواقي الفوالذي المطلي بـتقنية الغمس الكهربائي على تأمين مانع التسرب وحمايته ضد الملوثات واألضرار

MERITOR MTC-3220FV )TC-142( علبة النقل
t  سرعة تبلغ - 3000 دورة في الدقيقة 

t  عزم إدخال عاٍل - بقوة 20000 رطل-قدم )27116 نانومتر(
t  النسب - 1:1 و2.23:1 

t  رشاش مدمج ونظام تشحيم مضغوط 
t  التشغيل الكامل االختياري لمأخذ الطاقة الخارجي ونظام تغيير نطاق الهواء المتكامل

t  تروس حلزونية عالية النطاق ومرتفعة العزم مزودة بمحامل أسطوانية مستدقة الطرف



جسم التفريغ
t  جسم تفريغ محدد من شركة Crysteel بطول 17 قدًما

t  سعة تبلغ 18-22 ياردة )16.5 - 20 متر(
AR450 )مواد الجهة األمامية 3/16 بوصة )76.2/406.4 ميلليمتر   t
AR450 )مواد الجهة الجانبية 3/16 بوصة )76.2/406.4 ميلليمتر   t
AR450 )مواد الباب الخلفي 3/16 بوصة )76.2/406.4 ميلليمتر   t

AR450 )مواد األرضية ¼ بوصة )6.4 ميلليمتر  t
t  أنابيب التسخين الجانبية

t  القياسي أو خيار الباب الخلفي لنظام التحكم في المواد
t  واقي الكابينة يبلغ 50 بوصة )1270 ميلليمتر(

t   عتبات الدخول بالسلم المحمول لحماية الفائض الخلفي تبلغ 
12 بوصة )304.8 ميلليمتر( من الداخل والخارج وصناديق 

تخزين سلسلة اإلطارات بالزاوية األمامية اليسرى وقماش 
)rfl األسفلت على الجانبين )مادة

أسطوانة جسم التفريغ  
أسطوانة T74167 قطرها 7 بوصات )177.8 ميلليمتر( مطلية 

بالكروم، 4 مراحل، 167 بوصة )4241.8 ميلليمتر( طرقة لتحقيق 
زاوية تفريغ تبلغ 50 درجة

تتضمن وحدة التحكم مع شاشة تعمل باللمس للقيام بالتالي:
t  تشغيل رافعة جسم التفريغ

t  تشغيل قماش القنب ومزالج الباب الخلفي
t  تشغيل نظام تسخين الجسم

)MCS( تشغيل أبواب نظام التحكم في المواد  t
t  الميل إلظهار المنحدرات الجانبية وظروف الطريق

t   إغالق تلقائي للرافعة إذا كان المنحدر الجانبي بنسبة أكثر من ٪7 
أو درجة االرتفاع ٪15.

t  نطاق وزن التحميل على متن الشاحنة



لقد شيّدنا اسمنا عبر تقديم قطع غيار شركة Mack Defense الممتازة. ُصممت قطع الغيار هذه لتوفير الموثوقية واألداء العالي. يتم اختيارها ألنها تلبي درجات تفاوت التصنيع الخاصة بشركة 
Mack Defense والمواصفات الصارمة. هذه هي الطريقة التي بنينا بها سمعتنا األسطورية للجودة. ولهذا السبب نحن نقدم واحدة من أفضل ضمانات الصناعة ضد تعطل قطع الغيار. بغض 

.Mack Defense التي ستجدها دائًما لدى وكيل شركة Mack Defense النظر عن مكان سفرك، يمكنك االعتماد على قطع الغيار والخدمات األسطورية لشركة

GTO لوجستيات سوق الخدمات لشركة المصانع في أمريكا

منطقة ليهاي فالي في والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة
KD تجميع الشاحنات والطالء وتعبئة •

مدينة ميدلتاون في والية بنسلفانيا بالواليات المتحدة
• إعادة التصنيع 

مدينة شارلوت في والية كاروالينا الشمالية بالواليات المتحدة
• إعادة التصنيع

مدينة هاجرزتاون في والية ماريلند بالواليات المتحدة
•  تجميع المحرك وناقل الحركة والتصنيع اآللي للمحور الخلفي وتجميعه

منطقة نيو ريفير فالي في والية فرجينيا بالواليات المتحدة
• تجميع الكابينة والطالء وتجميع الشاحنات

مدينة كوريتيبا في البرازيل
• تجميع الكابينة وطالؤها وتجميع الشاحنات وشاسيه الحافالت

• تصنيع المحرك وتجميع ناقل الحركة وإعادة التصنيع

منطقة الس تيخرياس في دولة فنزويال
• تجميع شاحنات KD وتكييف العمالء للشاحنات

قطع غيار قوية التصميم.

KDو CBU ،تجميع الكابينة والشاحنة
إنتاج خط نقل الحركة



حلول مدّرعة قابلة للقياس.
مهما كانت المهمة، تم تصميم نظام 

الجسم المدّرع الفريد هذا لتحمل أكثر 
الظروف صعوبة.



خيارات مخّصصة متاحة لتلبية متطلبات المهمة

في جميع األوقات 
قوية تحصل على 

الراحة طوال اليوم.

المحاور / التعليق
Meritor® MX-810 :المحور األمامي

التعليق األمامي: نظام تعليق المقصات مستدقة الطرف )مكافئ(، وضعية أمامية للمحور
Meritor® 34836 )76800 رطل )34835 كيلوجرام ،P600/ProTec Series 50 :المحور الخلفي

نسبة الحامل: 6.14
التعليق الخلفي: Primaxx® Pax 792 الذي يتمتع بثبات عاٍل عند 76800 رطل )34835 كيروجرام(

الكابينة / الشاسيه
مقعد السائق )غير مصفح(: مقعد Mack الهوائي وظهر مرتفع ودعامة هوائية
مقعد الراكب )غير مصفح(: مقعد Mack الهوائي وظهر مرتفع ودعامة هوائية

المرايا )كال الجانبين(: لون أسود انسيابي / مزودة بمحرك/ نظام تدفئة، مع / من دون مصابيح
اإلطار االحتياطي: اإلطارات االحتياطية / الحامل بين جسم الشاحنة والكابينة

 سعة الوقود في الجانب األيسر: 93 جالونًا )350 لتًرا(، قطره يبلغ 26 بوصة )660.4 ميلليمتر( 
d ومصنوع من األلومنيوم على شكل حرف
سعة الوقود في الجانب األيمن: غير متوفر

األوزان / األبعاد
وزن الشاحنة اإلجمالي: 94500 رطل )42864 كيلو جرام(

8X8 :تكوين العجلة
إطار الهيكل: 300 مم × 90 مم × 11.1 مم مع إطار مدعم بالفوالذ

قاعدة العجالت: 243 بوصة )6172.2 ميليمتر(
منصة التحميل: 230 بوصة )5842 ميلليمتر(

البروز: 75 بوصة )1905 ميلليمتر(

خط نقل الحركة
MP8 440 ،بسعة 13 لتًرا Mack النوع: محرك
الحد األقصى للقدرة: 440 حصانًا )325 كيلوواط(

أقصى عزم: 1660 رطاًل-قدًما )2250 نانومتر(
فرامل المحرك: فرامل المحرك باإلضافة إلى منظم ضغط العادم )للمعدات الثقيلة/التصدير(

محرك المروحة: محرك المروحة ذو السائل اللزج المزود بخاصية التكييف اإللكتروني
 النظام الهوائي: Meritor®/Wabco 636 )37.4 قدًما مكعبًا/الدقيقة )0.02 متر مكعب/ثانية( 

مع / من دون قابض
محرك بدء التشغيل: 24 فولتًا

مولد التيار: مولد تيار ذو خرج مرتفع بقوة 24 فولتًا

مجموعة القيادة / ناقل الحركة
Meritor® Permalube RPL :مجموعة القيادة

ناقل الحركة: Allison® 4500 من الجيل الخامس مزود بخاصية التنبؤ ومجهز بـ 6 سرعات
 الفرامل: ®Meritor محرك +EX الفرامل القرصية الهوائية األمامية 

وكاميرا Meritor 16.5 بوصة × 7 بوصة )419.1 ميلليمتر x 177.8 ميلليمتر( +Q في الخلف
6S/6M نظام :)ABS( نظام الفرامل المانعة لالنغالق

Michelin® XZY3 445/65 لتًراR22.5 :اإلطارات األمامية / الخلفية
Fabco TC142 :علبة النقل



توضح األوزان واألبعاد والمزايا كمرجع ويمكن تعديلها عند تحديد خيارات معينة. تحتفظ شركة LLC ،Mack Defense بالحق في تعديل 
المواصفات المذكورة أعاله دون إشعار مسبق.

©Mack Trucks, Inc. 2019 جميع الحقوق محفوظة. يعد اسم شركة Mack وتصميم كلمة Mack وكلب البُلدوغ وجميع العالمات 
األخرى الواردة هنا عالمات تجارية مسجلة لشركة Inc. ،Mack Trucks و/أو الشركات التابعة لشركة Inc. ،Mack Trucks جميع 

العالمات األخرى الواردة هنا هي ملك ألصحابها.

mackdefense.com

 facebook.com/MackDefense

twitter.com/MackDefense

instagram.com/mackdefense

youtube.com/c/MackDefenseLLC

linkedin.com/company/mack-defense-llc


