
مروحية SDO 50 V2 ذات اإلقالع والهبوط العموديين

مـصـمـمـــة
لـلـتـنـــوّع  

ـــوط  ـــاع والهب ـــعها اإلق ــي بوس ــراز SDO 50 V2 والتـ ــن طـ ـــا مـ ــد مروحيتن ُتعـ
بشـــكل عمـــودي، بأنهـــا نظـــام مروحيـــة مســـيرة متعـــددة االســـتخدامات، كمـــا 
يمكـــن تشـــغيلها مـــن ضمـــن مجـــال الرؤيـــة أو مـــن خارجـــه. وتوفـــر الخصائـــص 
ــى  ــدرة علـ ــة، وقـ ــة متفوقـ ــعة حمولـ ــم SDO 50 V2  سـ ــي تصميـ ــزة فـ المميـ
التحليـــق لفتـــرات طويلـــة، وأنمـــاط طيـــران ثابتـــة، ودرجـــة عاليـــة مـــن مزايـــا األمـــان.

ـــكل  ـــوط بش ـــاع والهب ـــراءات اإلق ـــا إج ـــج فيه ـــي المدم ـــار اآلل ـــام الطي ـــح نظ ويتي
ـــتقلة. ـــران مس ـــاط طي ـــى أنم ـــة إل ـــتقل باإلضاف مس

توظـــف SDO 50 V2 مبـــدأ التصميـــم المحكـــم للمـــراوح المتداخلـــة )والـــذي 
ــر(. ــون فليتنـ ــود ألنطـ يعـ

ـــث  ـــض، بحي ـــا البع ـــس بعضهم ـــدوران عك ـــن ت ـــن مروحتي ـــة م ـــل بمجموع ـــث تعم حي
ـــإن  ـــي ف ـــرى. وبالتال ـــن االخ ـــًا ع ـــل قلي ـــة تمي ـــًا بزاوي ـــود دوران مثبت ـــون كل عم يك
ـــة  ـــم للمروحي ـــذا التصمي ـــمح ه ـــا. ويس ـــدم ببعضه ـــل دون أن تصط ـــراوح تتداخ الم

ـــة. ـــن الطاق ـــد م ـــر المزي ـــا يوف ـــة، مم ـــة خلفي ـــة للمروح ـــدون الحاج ـــل ب ـــأن تعم ب

ـــدة فـــي الســـوق  ـــرة المســـيرة الوحي ـــًا الطائ ـــي فـــإن SDO 50 V2 هـــي حالي وبالتال
ـــة أثقـــل مـــن وزنهـــا. ـــي بوســـعها رفـــع حمول الت



المواصفـــات الفنـيـــة
SDO 50 V2

نظام فليتنر للمراوح المزدوجة )أربعة مراوح(نظام المروحة

2 × 2.82 مقطر المروحة

توربيني عالي األداءالمحرك

وقود طائرات إيه1 )ويتوفر خيار بالديزل(الوقود

حوالي 15 لتر/ ساعةاستهاك الوقود

2.32 م × 0.7 م × 0.92 ماألبعاد: الطول/العرض/االرتفاع

42 كغمالوزن الفارغ

45 كغم )في الظروف المثالية(الحمولة

87 كغمأقصى وزن عند اإلقاع

 الخزان الرئيسي 13 لتر، توجد خزانات إضافية لزيادة مدة الطيرانالسعة القصوى للوقود
)2 × 4 لتر أو 2 × 7 لتر أو 2× 13 لتر(

لغاية 2.5 ساعةأطول مدة للطيران:

لغاية 2,000 م فوق مستوى سطح البحرأقصى ارتفاع

39 عقدة )20 م/ث( )72 كلم/س(السرعة القصوى


