BELL 525 RELENTLESS

BELL 525

ابتكارات إبداعية رائدة وأداء رائع ال نظير له.

ُتعد  Bell 525 Relentlessثورة في األمان التشغيلي حيث ُتش ِّكل تقاربًا مطل ًقا للوعي
الموقفي وتنوع المهام.
كيف تتجاوز اآلفاق:
تكامل التكنولوجيا المتقدمة ألداء ال نظير له
•يعمل نظام قمرة القيادة  ARC Horizonعلى زيادة الوعي
الموقفي ألفراد الطاقم لتوفير مستوى أفضل من الوعي والتحكم
وزمن التفاعل مع أي ظرف
•تحقق عناصر التحكم بالطيران عبر األسالك األولى في فئتها
سالمة المشغل والموثوقية ،وتقلل من عبء العمل الواقع على
ً
مشقة والبيئات الصعبة
الطيار حتى في أكثر المهام
•تتميز تقنية Garmin G5000H®ألنظمة الطيران اإللكترونية
بأول قمرة قيادة زجاجية مزودة بشاشة لمس يتم تصميمها للمروحيات
•يوفر الزجاج األمامي المستدير مجاالً عريضًا للرؤية أثناء اإلقالع
والطيران والهبوط مع رؤية أمامية ممتازة

•إمكانيات نطاق الحمولة الفائقة لتلبية متطلبات مهام العمالء
•مرونة سعات الحمولة والكابينة التي تتسع لعدد  16راكبًا باإلضافة
إلى العديد من الخيارات لتنسيق الكابينة ،والخصائص العملية،
وحلول الدخول/الخروج

BELL 525 RELENTLESS

خدمة العمالء الشاملة التي توفر القيمة طوال دورة
الملكية الخاصة بك

تصميم
داخلي فسيح

على مدار الساعة .حائزة على جوائز .متوفرة دائمًا .تعتبر خدمة
العمالء لدينا في  Bellهي كل هذا وأكثر؛ فشبكتنا العالمية ذات
التصنيف رقم واحد في المجال متاحة في كل قارة ،وفي كل منطقة.
لذا عندما تمتلك إحدى طائرات  ،Bellتأكد من أن الطائرة ستتوفر لها
قطع الغيار والخبرات والدعم الالزم لتحقيق مهمتها.

توفر المقاعد العريضة
مقاس  20بوصة
والنوافذ الكبيرة
الراحة والوعي
الموقفي للركاب

المواصفات الفنية
األداء عند أقصى وزن إجمالي
الحد األقصى لسرعة الطيران

 160عقدة
 560ميالً بحريًا

أقصى مدى

1

 296كلم  /س
 1037كلم

وحدة توليد القدرة
المحركات

اثنان من طراز GE CT7-2F1

القدرات
المقاعد القياسية(مقاعد عريضة مقاس  20بوصة)

طاقمان للطيران  16 +راكبًا

المقاعد عالية الكثافة

طاقمان للطيران  20 +راكبًا
 650جالو ًنا أمريكيًا

 2461لترً ا

 54بوصة

 137سم

مساحة أرضية كابينة الركاب

 88قدمًا مربعًا

 8.2متر مربع

حجم حجرة الحقائب

 128قدمًا مكعبًا

 3.6متر مكعب

الوقود القياسي
ارتفاع كابينة الركاب

االرتفاعات القصوى
أقصى حد لالرتفاع داخل التأثير األرضي

2

أقصى حد لالرتفاع خارج التأثير األرضي

2

 11200قدم

 3414مترً ا

 8600قدم

 2621مترا

األوزان
أقصى وزن إجمالي

 20500رطل

 9299كجم

أقصى وزن إجمالي (الحمل الخارجي)

 21500رطل

 9752كجم

 1أقصى وزن إجمالي ،مستوى سطح البحر ،ضغط جوي قياسي دولي ،وقود قياسي ،بال احتياطيVLRC ،
 2أقصى وزن إجمالي ,يوم ضغط جوي قياسي دولي
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