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من أجل تلبية متطلبات محددة يف السوق فاننا نقوم بالتعاون بشكل وثيق مع الرشكات الرائدة يف العامل املصنعة للمواد الخاصة.ال

التي تستخدم يف  للمواد  رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " معتمدة من قبل DuPontTM Nomex® partner (أكرب رشكة منتجة 
صناعة املعدات الواقية البالستية وغريها من املعدات التي يجب أن تكون مقاومة للعوامل الحرارية والكيميائية والكهربائية).

يف االستخدام املنتظم يف عملية االنتاج يتم استخدام ®SYMPATEX ( الرشكة ذات الشهرة العاملية يف انتاج املواد ذات االغشية 
 SPACE الرشكة األكرث شهرة يف انتاج مواد مع خصائص التنظيم الحراري املعلمة بعالمة) OUTLAST® التي تسمح مبرور الهواء) و

TECHNOLOGY ) والتي نحن رشكاء يف الرتخيص مام يجعلنا رشكة فريدة من نوعها يف املنطقة.

برتكيب املنتجات املختلفة لرشكة ®YKK (الرائدة يف انتاج السّحابات واألبازيم  والفيلكرو لألطقم ) وكذلك باستخدام املواد املضادة 
للصدمة املنتجة من قبل ®HEATCOAT قمنا بتحريك حدود استغالل منتجاتنا من خالل منحها أفضلية استثنائية 

باملقارنة مع املنتجات االخرى املامثلة التي تتوفر حاليا يف األسواق.

 رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " هي املوزع الرسمي لربنامج االنتاج لرشكة 3M والذي يتعلق مبعدات األمن والسالمة لألشخاص 
العاملني يف جميع البيئات.

نمضي قدما



من نحن
حن

ن ن
م تأسست رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " يف عام 1985 م . بدأت يف العمل كورشة صغرية ومنت لتصبح اليوم رشكة معرتف بها عامليا 

ورائدة يف صناعة مجموعة واسعة من املعدات واملالبس واألحذية الواقية.
يقع مقر الرشكة يف زرنيانني يف وسط فويفودينا وعىل بعد ساعة من العاصمة بلغراد ،عاصمة جمهورية رصبيا. تم اختيار املوقع 

بعناية حيث أن مدينة زرنيانني لديها تاريخ عريق يف صناعة النسيج.
اليوم رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " معروفة عامليا كرشكة رائدة يف انتاج معدات الحامية البالستية مثل الخوذ الواقية البالستية 
واللوحات والسرتات والدروع واملنتجات االخرى من املواد البالستية ويف انتاج املعدات من أجل املراقبة والسيطرة عىل التجمعات 
العالية الخطورة واملظاهرات وأعامل الشغب: خوذ مكافحة الشغب والسرتات الواقية وواقيات لالذرع واالرجل والهراوات ويف انتاج 
املعدات الواقية للعمل يف بيئة تتطلب الحامية الكيميائية والحامية ضد الحرائق ويف انتاج معدات الوقاية الفردية االخرى وكذلك 

املعدات الخفاء االفراد والتقنيات.
املنتجات مصنوعة من مواد عالية الجودة وقيمة عالية يف االستخدام مع الرتكيز بشكل خاص عىل الراحة وانخفاض الوزن ولكن 

ليس عىل حساب األمن الذي تقدمه املعدات.
مواقع االنتاج التابعة لرشكة "منتجات ميىل دراغيتش " تقع عىل مساحة تبلغ 15.000 م2 .

ينقسم برنامج االنتاج اىل القطاعات التالية :
برنامج محدد ذات درجة عالية من االختصاص - معدات لقوات الجيش والرشطة واالجهزة االمنية االخرى.  -

برنامج أمن األفراد والحامية التقنية – املعدات املخصصة لوكاالت األمن الخاصة وحامية االفراد من املدنيني.  -
-  برنامج للحامية الكيميائية والتقنية وضد الحرائق .

برنامج الغطاء – أغطية ثقيلة لجميع أنواع الحموالت واملركبات للتسليم.  -
برنامج املعدات الرياضية للصيد وصيد االسامك.  -

تم تقسيم عملية االنتاج وفقا ملواقع االنتاج:
موقع املقذوفات الصلبة – انتاج اللوحات الواقية البالستية والخوذ الواقية البالستية والدروع البالستية.  -

موقع املقذوفات اللينة واملالبس – انتاج السرتات الواقية البالستية والبزات وجرابات املسدسات.  -
موقع االحذية واملصنوعات الجلدية – انتاج االحذية واالحزمة وجرابات املسدسات من الجلد.  -
موقع معدات االقتحام والتمويه – انتاج أطقم االقتحام وشبكات التمويه و بدالت القناصة .  -
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الرتكيز بشكل خاص هو عىل إنتاج معدات الوقاية البالستية لحامية االفراد كام يف الخوذ واللوحات والسرتات الواقية البالستية م
وغريها من املنتجات وذلك كله وفقا ألعىل املعايري الدولية .

الختبار املواد واملعدات البالستية نستخدم املختربات الخاصة بنا كجزء من عملية التنمية واالنتاج لدينا. سواء كان االختبار من 
خالل املحاكاة القتالية أو يف املواقف الحقيقية فاننا نحصل عىل شهادة الجودة من مستخدمينا يف امليدان.

لتلبية  املعدات  من  قطعة   40 من  يقارب  ما  بانتاج  تقوم  الخاصة  وبالتنمية  هذا  يومنا  اىل   " دراغيتش  ميىل  "منتجات  رشكة 
احتياجات جيش رصبيا. هذه املعدات متثل اليوم املعدات الرئيسية لقواتنا املسلحة.

يف االستخدام اليومي للقوات املسلحة الرصبية يوجد:
منتجات الوقاية البالستية: الخوذ واللوحات و السرتات الواقية.  -

املالبس الواقية : أطقم ازالة االلغام وبدالت الفلرتة  -
معدات التمويه : البدالت املخفية والشبكات املخفية من مختلف األنواع.  -

االكسسوارات املختلفة مثل : جرابات املسدسات والحامالت وحقائب الذخرية.  -
تم اعتامدها من خالل اختبارات التحقق من قبل جيش رصبيا وتتواجد يف االستخدام العميل ومرمى راجمة الصواريخ MARS ويف 

أحادي العني MiniNseas و عالمة الليزر للهدف ومعدات الحامية الكاملة للنظام العام ألغراض الرشطة العسكرية.
تنترش منتجاتنا يف أكرث من 30 بلدا يف جميع أنحاء العامل وخصوصا يف رصبيا وبلدان املنطقة وتليها دول أسيا وأفريقيا وامريكا 

الجنوبية .
رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " هي كعالمة تجارية معرتف بها والتي تتميز باسلوب فريد لكل عميل وتتميز يف االصالة ودقة 

الصنع . مهمة الرشكة هي أن تساهم بجودتها وتنميتها املكثفة يف نجاح وتلبية احتياجات عمالئها.
(PMD) هي رشكة ذات رؤية مستقبلية والتي باالبتكار والجودة واالستامع النجازات جديدة تغري باستمرار من حدودها، وتلك 

هي الرسالة التي تنطوي تحت الشعار املعروف االن منيض قدما.
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ال الرؤية املستقبلية لرشكة "منتجات ميىل دراغيتش "هي أن تصبح رشكة رائدة يف إنتاج املعدات الواقية  للجيش والرشطة وحامية 
االفراد من املدنيني. نظام مراقبة الجودة هو الضامن االسايس لهذه الرؤية. االهتامم بالجودة يتجىل يف جميع قطاعات الرشكة من 
االدارة اىل االنتاج . عمليات االنتاج مطابقة متاما مع املعايري الدولية. متلك الرشكة ISO 9001:2008 و ISO 14001:2004 والتي 

.TÜV NORD CERT GmbH منحت من قبل الرشكة االملانية الشهرية

باالضافة اىل ذلك تم منح الرشكة شهادات من وزارة الدفاع يف جمهورية رصبيا – قطاع املوارد املادية – املراقبة والجودة العسكرية 
. SRPS ISO 9000:2008 و SORS 9000/05 التي تؤكد أن الرشكة أنشأت نظام إدارة الجودة وفقا للمعايري

رشكة "منتجات ميىل دراغيتش "هي املالكة لرقم التدوين يف الناتو NSN 8470-73-000-0096 للخوذة العسكرية M96 – االصغر 
.هذه الشهادة تم منحها من قبل وكالة التوحيد املعياري والتدوين واملعايري يف جمهورية رصبيا.

الشهادات
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من أجل تلبية متطلبات محددة يف السوق فاننا نقوم بالتعاون بشكل وثيق مع الرشكات الرائدة يف العامل املصنعة للمواد الخاصة.ال

التي تستخدم يف  للمواد  رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " معتمدة من قبل DuPontTM Nomex® partner (أكرب رشكة منتجة 
صناعة املعدات الواقية البالستية وغريها من املعدات التي يجب أن تكون مقاومة للعوامل الحرارية والكيميائية والكهربائية).

يف االستخدام املنتظم يف عملية االنتاج يتم استخدام ®SYMPATEX ( الرشكة ذات الشهرة العاملية يف انتاج املواد ذات االغشية 
 SPACE الرشكة األكرث شهرة يف انتاج مواد مع خصائص التنظيم الحراري املعلمة بعالمة) OUTLAST® التي تسمح مبرور الهواء) و

TECHNOLOGY ) والتي نحن رشكاء يف الرتخيص مام يجعلنا رشكة فريدة من نوعها يف املنطقة.

برتكيب املنتجات املختلفة لرشكة ®YKK (الرائدة يف انتاج السّحابات واألبازيم  والفيلكرو لألطقم ) وكذلك باستخدام املواد املضادة 
للصدمة املنتجة من قبل ®HEATCOAT قمنا بتحريك حدود استغالل منتجاتنا من خالل منحها أفضلية استثنائية 

باملقارنة مع املنتجات االخرى املامثلة التي تتوفر حاليا يف األسواق.

 رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " هي املوزع الرسمي لربنامج االنتاج لرشكة 3M والذي يتعلق مبعدات األمن والسالمة لألشخاص 
العاملني يف جميع البيئات.
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جزءا  أصبحت  التي   PASGT تصميم  هي   M-97 خوذة 
تصنع   . الجيوش  من  العديد  يف  املشاة  معدات  من  أساسيا 
الخوذة حسب نظام التعليق / اإلمساك مع التثبيت يف ثالث 

أو ست نقاط.
 

الداخيل  الرأس والسطح  النظام وجود مسافة بني  يوفر هذا 
للخوذة وبالتايل يقلل من الصدمات (االصابات). تسمح هذه 

املساحة بالتهوية . 

M-97  خوذة

.ABS جميع الخوذ ميكن حاميتها بطالء واقي أو بطبقة

 جدول البيانات البالستية

الذخيرة
(g)(Gr)(m/s)(ft/s)(J)

9mm PARA
9mm NORMA 19022

7,62mm Tokarev (steel jacketed)
357 Magnum JSP

44 Magnum SWC-GC

8
7,5
5,5

10,2
15,5

124
116
85

158
240

441
410
450
396
441

1450
1345
1480
1300
1450

780
630
555
800

1510

الطاقةالسرعة القصوىوزن الذخيرة

31300099
رمز املنتج : 

31300499
رمز املنتج : 

NSN: 8470-73-000-0096

وذ
لخ

 ا

منتج مدون وفق معايري الناتو STANAG 3150 و 3151 

M-97 خوذة 
احلجم

<1450 غم54 - 58متوسط
650< IIIA

<1550 غم 62 - 58

محيط الرأس
(سم)

وزن اخلوذة
(غم)

مستوى احلماية
NIJ STD 0106.01

V50  (م/ث)

STANAG 2920

كبير

M-05 خوذة 
احلجم

<541140g - 58متوسط
650< IIIA

1195g> 62 - 58

محيط الرأس
(سم)

وزن اخلوذة
(غم)

مستوى احلماية
NIJ STD 0106.01

V50  (م/ث)

STANAG 2920

كبير

M-05  خوذة
األصل  يف  صمم  الذي   MICH تصميم  هي   M-05 خوذة 

لوحدة العمليات الخاصة .

وتقدم  االتصال  مهارات  يف  املرونة  للوحدات  تتيح  الخوذة   
جهة  عائق.  بدون  والسمع  أقل  ووزن  محسن  برصي  مجال 
جانب  اىل  لالستخدام  مريحة  الخوذة  تجعل  أكرب  خلفية 

املعدات الواقية للجسم .
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لخ
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M-97A خوذة إزالة األلغام 

31300899
رمز املنتج : 

31301099
رمز املنتج : 

واقي الوجه إلزالة األلغام

مالحظة: املعلومات ال عالقة لها بواقي الوجه.

 جدول البيانات البالستية

الذخيرة
(g)(Gr)(m/s)(ft/s)(J)

9mm PARA
9mm NORMA 19022

7,62mm Tokarev (steel jacketed)
357 Magnum JSP

44 Magnum SWC-GC

8
7,5
5,5

10,2
15,5

124
116
85

158
240

441
410
450
396
441

1450
1345
1480
1300
1450

780
630
555
800

1510

الطاقةالسرعة القصوىوزن الذخيرة

الواقية املصممة  هذه الخوذة هي جزء أسايس من املعدات 
لحامية خرباء املتفجرات من األخطار الناجمة عن التفجريات 
العالية  الرسعة  ذات  الشظايا  أنواع  جميع  يف  كام  املحتملة 
الخوذة  تسمح   . املرتفعة  الحرارة  ودرجة  املرتفع  والضغط 

باستخدام امليكروفون والنظم الهاتفية .
الخوذة تتكون من غطاء للرأس ونظام للتعليق / اإلمساك  و 
من  متعددة  طبقات  من  الوجه  واقي  يتكون   . الوجه  واقي 
االكريليك ومادة البويل كربونات ومثبت عىل الخوذة . ميكن 

تعديل ارتفاع واقي الوجه وتوفري رؤية واضحة.
وزن الخوذة مع واقي الوجه: ≤ 2950 غم ؛ 
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وذ
لخ

 ا

كافية  مساحة  توفر  املسطح  الوجه  وواقي  الخوذة  تركيب 
الستخدام األقنعة الواقية حتى عندما يتم انزال واقي الوجه يف 
له  يكون  أن  الوجه  لواقي  الطلب ميكن  . عند  الحامية  وضع 

حامية إضافية ضد الخدوش والتعفري.
االلوان : أسود ، أبيض ، أزرق

خوذة فرق مكافحة الشغب

31801299
رمز املنتج : 

31801399
رمز املنتج : 

خوذة فرق مكافحة الشغب مع واقي الوجه املسطح

حامي الرقبة

خوذة فرق مكافحة الشغب توفر التأمني الكامل لرؤوس وحدات 
مصممة  وهي  الكبرية.  التجمعات  عىل  السيطرة  عند  الرشطة 
والزجاجات  بالحجارة  امليكانيكية  الرضبات  من  الرأس  لحامية 
وغريها من األشياء وكذلك الحامية من املواد الكيميائية والسوائل 

التي تستخدم بشكل متزايد يف أعامل الشغب.
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تية
لس

لبا
ح ا

لوا
 اال

 االلواح البالستية
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تية
لس

لبا
ح ا

لوا
 اال

جدول البيانات البالستية

7,62 Nato Ball 150 Grain M-80 FJM
7,62 Nato Ball 150 Grain M-80 (Steel Jacketed)
30,06 PSP 180 Grain
.30 Carabine 110 Grain FJM
12 Gauge Rifled Slug
7,62 x 39 Ball

853
853
824
595
473
732

III لوح مستوى الحامية
االلواح البالستية ذات مستوى الحامية III توفر الحامية ضد 
أنواع من الذخرية املدرجة يف الجدول أدناه وكذلك الحامية من 
 NIJ باملعيار  املحدد  النحو  عىل   III املستوى  اىل  الذخرية 
0101.04 . باالضافة اىل الذخرية املذكورة فإن  لوحات املستوى 
III توفر الحامية ضد جميع أنواع األعرية النارية العادية مبا يف 

ذلك عيار 7.9 مم .
من  مصنوعة  تكون  أن  ميكن  للوحة  الخارجية  الطبقة   
لوحات   جميع  وكذلك  اللوحة  هذه   . القامش  أو  البالستيك 
رشكة PMD تم تصميمها بحيث تالئم بشكل مريح من األمام 

ومن الجانب الخلفي .
تبعا  للوحات  البالستية  الحامية  عوامل  أدناه  الجدول  يبني   
ألنواع مختلفة من الذخرية ضمن الرسعة املحددة. ميكن صنع 

اللوحات عىل شكل منحنى واحد أو متعددة املنحنيات.
الوزن: ≤ 1450 غم 

أبعاد اللوحة : 250 مم × 300 مم

31301299
رمز املنتج : 

31301399
رمز املنتج : 

اختيار الطبقة املضادة للصدمات
والتي  االسفنج  من  اضافية  طبقة  للوحات  يكون  أن  ميكن 

تعمل كطبقة مضادة للصدمات .
 سمك االسفنج 10 مم.

السرعة القصوىنوع الذخيرة
 (م/ث)
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تية
لس

لبا
ح ا

لوا
 اال

5.56mm FMC 55 Bullet
5.56mm AP 4g SS109/M855 AP
7.62 Nato Ball 150 Grain M-80 FMJ
7.62 Nato Ball 150 Grain M-80 (steel jacketed)
.30 Carabine 110 Grain FMJ
12 Gauge Rifled Slug
7.62 x 39 Ball

938
942
853
853
595
473
732 31301499

رمز املنتج : 

31301599
رمز املنتج : 

S لوحة الحامية مستوى
اللوحة البالستية مستوى +III  ، نوع  S، توفر الحامية ما بني 
 NIJ STD يف  املحدد  النحو  عىل  والرابع  الثالث  املستوى 
تنتج   .  SS 109 مم   5.56 عيار  الذخرية  من  0101.04 وخاصة 

  . III+ طرازين من األلواح مستوى PMD رشكة
البالستيك أو  أن تكون مصنوعة من  الخارجية ميكن  الطبقة 
القامش. انظر اىل الجدول أدناه لعوامل الحامية عند الرسعات 

املذكورة.
الوزن : ≤ 2150 غم 

أبعاد اللوحة : 250 مم × 300 مم

اللوحة البالستية مستوى +III  ، نوع  E، توفر الحامية ما بني 
 NIJ STD يف  املحدد  النحو  عىل  والرابع  الثالث  املستوى 
تنتج   .  SS 109 مم   5.56 عيار  الذخرية  من  0101.04 وخاصة 

  . III+ طرازين من األلواح مستوى MDP رشكة
البالستيك أو  أن تكون مصنوعة من  الخارجية ميكن  الطبقة 
القامش. انظر اىل الجدول أدناه لعوامل الحامية عند الرسعات 

املحددة.
الوزن : ≤ 1750 غم 

أبعاد اللوحة : 250 مم × 300 مم

جدول البيانات البالستية

السرعة القصوىنوع الذخيرة
 (م/ث)

5.56mm FMC 55 Bullet
5.56mm AP 4g SS109/M855 AP
7.62 Nato Ball 150 Grain M-80 FMJ
7.62 Nato Ball 150 Grain M-80 (steel jacketed)
.30 Carabine 110 Grain FMJ
12 Gauge Rifled Slug
7.62 x 39 Ball

938
942
853
853
595
473
732

جدول البيانات البالستية

السرعة القصوىنوع الذخيرة
 (م/ث)

E لوحة الحامية مستوى
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لوحات مستوى الحامية IV ، وهو أعىل مستوى من الحامية ، توفر 
الحامية ضد الرصاص الخارق وبذلك توفر الحامية القصوى للجنود. 
الرسعة  ضمن  الحامية  بعوامل  يتعلق  فيام  أدناه  الجدول  اىل  أنظر 
املحددة وفقا ملعيار NIJ 0101.04 . الطبقة الخارجية ميكن أن تكون 
منحنى  اللوحات عىل شكل  . ميكن صنع  القامش  أو  البالستيك  من 

واحد أو متعددة املنحنيات.
خصائص لوحات االملنيوم : 

االحجام:
300 × 250 مم (الوزن : ≤ 330 غم ) - رمز املنتج : 31302799

350 × 250 مم - رمز املنتج : 31302899
350 × 270 مم - رمز املنتج : 31302999
150 × 150 مم - رمز املنتج : 31303199

يتم انتاجها كلوحات ذات منحنى واحد .
خصائص لوحات الكربيد:

االحجام:
300 × 250 مم (الوزن : ≤ 2600 غم ) - رمز املنتج : 31302299

350 × 250 مم - رمز املنتج : 31302399
350 × 270 مم - رمز املنتج : 31302499
150 × 150 مم - رمز املنتج : 31302599

تية
لس

لبا
ح ا

لوا
 اال

7.62 x 63mm APM2
5.56mm - SS109/M855 AP (.223)
7.62 x 39mm PS Ball (AK 47)

10.8
4

7.97

886
945
732

IVلوحة الحامية مستوى

جدول البيانات البالستية
السرعة القصوىنوع الذخيرة

 (م/ث)
وزن الطلقة 

(غم)
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تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال

السرتات البالستية
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تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال

 يتم توزيع الحرارة من
خالل مواد              الحرارية – الدقيقة
مقلصة من األماكن الساخنة والباردة  

OUTLAST

السرتات البالستية
تنتج رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " (PMD) مجموعة واسعة من  السرتات البالستية من أجل تلبية املتطلبات التشغيلية 

املختلفة التي تعتمد عىل احتياجات العمالء ( الجيش والرشطة واألجهزة األمنية واالستخدام الخاص ).
تقدم رشكة (PMD) لعمالئها خيارات واسعة من السرتات البالستية حسب مستوى الحامية و حجم السطح الواقي البالستي 
وكذلك حسب نوع املواد البالستية والعنارص املضافة  وكل ذلك من العوامل التي تؤثر عىل سعر املنتج . جميع السرتات الواقية 

لرشكة (PMD) مصنوعة من مواد عالية الجودة ويف نفس الوقت تحقق التوازن بني الراحة والوزن والتكلفة .

مستويات الحامية 
السرتات البالستية لرشكة (PMD) يتم صنعها يف عدة تصاميم مختلفة وتؤمن مستوى الحامية وفقا للمعيار NIJ 0101.04 و 

. NIJ 0101.03 املعيار
مستويات الحامية فوق IIIA ( املستوى III واملستوى IV ) تتطلب استخدام اللوحات البالستية الصلبة . جميع السرتات الواقية 
الخارجية ( التي تلبس فوق املالبس األخرى ) لديها جيوب إلدخال اللوحات البالستية . ميكن أن تفتح الجيوب جانبيا أو من األعىل 

وفقا لطلب الزبون .

أقمشة النسيج الخارجي للسرتة الواقية
أقمشة النسيج الخارجي للسرتات الواقية التي تلبس فوق املالبس تم صنعها %100 من البويل أميد املتني مع طالء البويل يوريثان 
أو %100 من البوليسرت مع طالء البويل فينيل كلوريد (PVC) . كل من هذه األقمشة ضد ترسب املياه  وطاردة للمياه  أقمشة 
النسيج الخارجي للسرتات الواقية التي تلبس تحت املالبس ( عىل الجسم ) تم صنعها من مزيج من القطن والبوليسرت الذي يوفر 
 ) بالستية  لوحات  تحتوي عىل  املالبس  تلبس تحت  التي  والسرتات  الخارجية  الواقية  السرتات  اإلرتداء.  الراحة يف  أكرب من  قدر 
حشوات بالستية ) حيث النسيج الذي يغلف املواد البالستية مصنوع %100 من مادة البويل أميد املتني مع طالء البويل يوريثان 

. (PVC) أو %100 من البوليسرت مع طالء البويل فينيل كلوريد

 OUTLAST خيار
رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " (PMD) ، رشيك مرخص لـ ®OUTLAST ، تقدم لعمالئها امكانية تركيب بطانة OUTLAST يف 
الحراري صممت يف األصل لعمل  التنظيم  البالستية لرشكة PMD لتكون أكرث راحة لإلرتداء . OUTLAST هي مواد  السرتات 
الحرارة  اطالق هذه  لتعيد  التعرق  من  تقلل  وبالتايل  الناتجة  الجسم  الزيادة يف حرارة  املواد  . متتص هذه  الفضاء  رواد  بدالت 
املرتاكمة عند الحاجة . OUTLAST تؤثر عىل املستوى الجزيئي موفرة اكرب قدر من الراحة  يف االرتداء تحت جميع الظروف 

الجوية . 

OUTLAST مواد

املواد
 املحيط

الغشاء الخارجي

 الحرارة املرتاكمة تعود مرة أخرى
 إىل الجسم اذا لزم االمر محافظة
 عىل درجة حرارة الجسم املناسبة

 الحرارة الزائدة املتولدة من الجسم هي
 املمتصة من قبل              مانعة بذلك

 ارتفاع درجة الحرارة أكرث مام ينبغي

الجسم

OUTLAST

,
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تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال

0.086
0.160
0.086

-
-

0.059
-
-
-

0.060
0.038

-
-
-
-
-

0.086

0.012
0.124*
0.065
0.055
0.064

0.199*
0.049
0.049

-
0.089

-
-
-
-
-

0.065
-

0.056
0.062
0.064
0.042
0.039
0.025
0.032
0.032

-
0.060
0.064

-
-
-
-

0.064
-

-
-

0.224
-
-

0.224
0.224
0.224
0.224

-
-

0.224
0.224
0.224

-
0.224
0.224

Comfort

-
-

0.317
-
-

0.317
0.317
0.317
0.317

-
0.317
0.317
0.317
0.317

-
0.317
0.317

Compact

0.489
0.467
0.440
0.482
0.619
0.566
0.364
0.408
0.505
0.236

-
-

0.462
0.408
0.322

-
-

Full

PBB MD-12
Top univerzal

M-MD vest
Tactic
Handy

Paragon
Triband
Sentry
Seven

Demining**
Marine

Manager
Diplomat

Escort
VIP

Quick
ATV vest

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

180 - 183

108 - 116

XXL
54/56

176 - 179

100 - 108

XL
50/52

172 - 175

93 - 100

L
46/48

168 - 171

88 - 93

M
42/44

164 - 167

84 - 88

S
38/40

1.

2.

20
20
20

36
50
65

7
7
7

24
33
43

1
2
3

واقي للرقبة واقي ألعىل الفخذ واقي للكتف

بعض السرتات الواقية لها اضافات بالستية مثبتة أو منفصلة مثل الياقات وواقي األعضاء التناسلية والكتفني ، يف حني أن بعضها 
اآلخر لديها القدرة عىل الجمع بني هذه اإلضافات تبعا ملتطلبات العمالء . هذه املعدات اإلضافية مبينة يف الشكل 1. وكذلك يوجد 

نوعان من الحشوات للسرتات الواقية .

 املساحات التي تغطيها وتحميها السرتات البالستية
الحامية اإلضافية
واقي للكتفواقي ألعىل الفخذ واقي للرقبة نوع الحشو املنتج الرقم التسلسيل

( وحدة القياس : م2 )

جدول القياسات

مستوى الحامية

قياسات الجسم
االرتفاع

محيط الصدر

الرقم التسلسيل
( وحدة القياس : سم )

مالحظات :
* مساحة الحامية تعتمد عىل الواقيات األمامية والخلفية .

** ال توجد حامية بالستية عىل الجزء الخلفي من سرتة إزالة االلغام .
عدم التطابق يف املساحة ± 0.02 م2

:مالحظة القياسات يف الجدول مرتبطة بقياسات الجسم وليس قياسات السرتة   

املقاومة للطعنات عىل الدرع الشخيص   NIJ - 0115.00 معيار
E2األخرتاق األقىص يفE2طاقة الرضبةE1األخرتاق األقىص يفE1طاقة الرضبة

 (J) (J)  (mm) (mm)

C B A

CBA

املعدات البالستية اإلضافية
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تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
PBB MD-12ال

31357661
رمز املنتج : 
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31302699
رمز املنتج : 

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال السرتة الواقية

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

TOP UNIVERSAL
خالل  كبري  لخطر  املعرضني  للعاملني  السرتة  هذه  تصميم  تم 
العمل يف امليدان . تؤمن الحامية القصوى للجسم والتي تتألف 
من الحامية األساسية للصدر والظهر والجانبني وكذلك الحامية 
تأمني  يتم   . والرقبة  التناسلية  واألعضاء  للكتف  اإلختيارية 
إدخال  طريق  عن  والجانبني  والظهر  للصدر  االضافية  الحامية 
الراحة  تحقيق  يتم   . املناسبة  الجيوب  يف  البالستية  اللوحات 
توزيع  يتم   . للنسيج   3D  - فاصل  برتكيب  الهواء  ودوران 
ويتم  الواقية  للسرتة  الخارجية  الجهة  كل  عىل  الحامالت 

استعاملها لتعليق الجرابات املختلفة .
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار 

IIIA ، (وكذلك املستويات III و +III و IV للوحات البالستية )
اختياري : مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار  

اإلضافات البالستية االختيارية :
C ونوع ، B ونوع ، A الواقيات : نوع

comfort أو ، full ، compact : إختيار الحشو
األلوان : ألوان مختلفة وفقا ملتطلبات العمالء 

M, L, XL, XXL : االحجام

0115.00 NIJ– 

0101.04 NIJ– 
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السرتة الواقية مصممة للوحدات الخاصة . توفر الحد األقىص 
محيط  عىل  األرشطة  وضع  تم  الحركة.  وحرية  الراحة  من 
مالمئة  السرتة  يجعل  مام  الجرابات  لوضع  الواقية  السرتات 

لإلستخدامات املختلفة .
 

مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار
: NIJ 0101.03 أو NIJ 0101.04

  
NIJ STD 0115.00 : مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار

العنارص البالستية املضافة: 
C ونوع ، B ونوع ، A الواقيات : نوع

comfort أو ، full ، compact : إختيار الحشو
األلوان : جميع األلوان متاحة وحسب رغبة العمالء

M, L, XL, XXL : االحجام

M-MD VEST

31303099
رمز املنتج : 

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
السرتة الواقيةال

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

(IIIA ، II ، IIA III          و +III و IV مع اللوحات)



18

TACTIC

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال السرتة الواقية

للسرتة إثنان من الجيوب الداخلية يف الجهة األمامية والخلفية 
إلدخال اللوحات البالستية . تم توزيع الحامالت عىل كل الجهة 

الخارجية للسرتة ويستخدم لتعليق الجرابات.
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار

مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار : 
األلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء

إختيار املعدات البالستية اإلضافية :
 B ونوع ، A الواقيات : نوع

full : إختيار الحشو
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

31303499
رمز املنتج : 

وكذلك
0115.00 - NIJ
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HANDY

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
السرتة الواقيةال

31303899
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

الخاصة  الرشطة  وحدات  قبل  من  املفضلة  هي  السرتة  هذه 
الثابتة  الجرابات  لوضع  مختلفة  خيارات  توفر  أنها  حيث 
جيوب  لديها  السرتة  األخرى.  واملعدات  للذخرية  واملتحركة 
إلدخال اللوحات البالستية . تم وضع األرشطة مع األبازيم حول 
مع  جزئني  من  الياقة   . الخرص  عىل  اإلضايف  للتعديل  الخرص  

الحشو البالستي.
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار

مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار : 
األلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء

إختيار املعدات البالستية اإلضافية :
 B ونوع ، A الواقيات : نوع

full : إختيار الحشو
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ
وكذلك

0115.00 - NIJ
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PARAGON

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال السرتة

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

31304299
رمز املنتج : 

املساحة  ومتلك  العسكرية  للوحدات  مصممة  السرتة  هذه 
إلدخال  وخلفي  أمامي  جيب  لديها  السرتة  للحامية.  القصوى 
اللوحات البالستية (السرتة املبينة لديها فتحة جانبية للجيب)، 
و ياقة ، و واقي للكتف وأعىل الفخذ . يتم إغالق السرتة يف ثالث 
عىل  وواحد  الجانبني  عىل  إثنان   : الفيلكرو  باستخدام  نقاط 

الكتف األيرس .

مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار

مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار : 

إختيار املعدات البالستية اإلضافية :
C ونوع ، B ونوع ، A الواقيات : نوع

comfor أو ، full ، Compact : إختيار الحشو
األلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء

M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ

وكذلك
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TRIBAND

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
السرتة الواقيةال

31304699
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

الطراز TRIBAND مصمم لإلرتداء من الخارج  ( فوق املالبس). 
السرتة لديها نظام إغالق يف ثالث نقاط باستخدام الفيلكرو مام 
وواحدة عىل  الجانبني  نقطتان عىل   : السرتة برسعة  نزع  يتيح 
الكتف األيرس. السرتة لديها اثنان من الجيوب الخارجية إلدخال 

اللوحات البالستية .

مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار

مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار : 

إختيار املعدات البالستية اإلضافية :
 B ونوع ، A الواقيات : نوع

comfort أو ، full ، Compact : إختيار الحشو
األلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء

M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ

وكذلك
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SENTRY

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال السرتة الواقية

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

31305099
رمز املنتج : 

هذا الطراز تم تصميمه عىل أن يلبس فوق املالبس ويوجد له 
للطراز  . مشابه  البالستية  اللوحات  الجيوب إلدخال  اثنان من 
باستخدام  نقاط  ثالث  يف  إغالق  نظام  لديه  و   TRIBAND
بالطي  الجوانب  يشبك من  بانه  عنه  يختلف  ولكن  الفيلكرو 

بدال من أرشطة الفيلكرو املرنة .

مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار

مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار : 

إختيار املعدات البالستية اإلضافية :
B ونوع ، A الواقيات : نوع

comfor أو ، full ، Compact : إختيار الحشو
األلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء

M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ

وكذلك
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SEVEN

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
السرتة الواقيةال

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

31305499
رمز املنتج : 

هذه السرتة توفر الحد األقىص من الحامية اىل جانب الحد األدىن 
من الوزن . الحلول املريحة تؤمن الراحة واملرونة خالل األنشطة 
نقاط  أربع  يف  إغالق  نظام  لديها  الواقية  السرتة   . امليدانية 
اللوحات  إلدخال  جيوب  للسرتة  يوجد  الفيلكرو.  باستخدام 

البالستية .

مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار

مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار : 

إختيار املعدات البالستية اإلضافية :
comfor أو ، full ، Compact : إختيار الحشو

األلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ

وكذلك
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تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال سرتة إزالة األلغام

31305899
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

األخطار  من  الناسفة  العبوات  خرباء  تحمي  األلغام  إزالة  سرتة 
الشظايا  أنواع  جميع  مثل  املحتملة  اإلنفجارات  عن  الناجمة 
والحرارة  املرتفع  والضغط   ،  (V50>500m/s) الرسعة  عالية 
أجل  من  شبكية  مواد  من  مصنوع  الظهري  الجانب  العالية. 

تهوية أفضل وراحة أكرب .
التناسلية  األعضاء   ، الرقبة   ، األمامية  الجهة   : املحمية  األجزاء 

واألكتاف.
مستوى الحامية يتم توفريها وفقا ملتطلبات املستخدمني.

هي  األلغام  إزالة  لسرتة  املعيارية  البالستية  الحامية  مستوى 
البالستية  األلواح  إدخال  زيادتها عن طريق  ولكن ميكن   IIIA

(األمامية) اىل املستوى III أو IV وفقا ملعيار 
إختيار املعدات البالستية اإلضافية :

full : إختيار طراز الحشو
األلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء

M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ
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MARINE

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
السرتة الواقيةال

31306299
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

البالستية هذه تم تصميمها ألفراد أطقم السفن  سرتة اإلنقاذ 
تم   . كاملة  حامية  توفر  األخرى.  البحرية  واملراكب  والقوارب 
وضع أربع نقاط للتثبيت باستخدام رشيط الفيلكرو واألبازيم 
البالستيكية . السرتة لديها جيوب عىل الجهة األمامية والخلفية 
وضع  تم  الخرص  محيط  عىل   . البالستية  اللوحات  إلدخال 
األرشطة مع األبازيم للمزيد من التعديالت عىل الخرص . الياقة 
مكونة من جزئني مع حشو بالستي . تم اضافة حشو االسفنج 
العاكس  بالرشيط   3M عالمة  ووضع  الياقة  اىل  للامء  املقاوم 
عليها . أرشطة الفيلكرو مع األبازيم البالستيكية لتثبيت السرتة 
بني الساقني . اثنان من الجيوب يف األمام وعىل الجوانب للصافرة 

والبوصلة .
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار 

IIA ، II ، IIIA (وكذلك III و +III و IV مع اللوحات املدخلة)
اختيار املعدات البالستية اإلضافية :

  A الواقيات : نوع
 full : إختيار الحشو

االلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ
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MANAGER

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال السرتة الواقية

31306699
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

عادية تحت  ارتدائه كسرتة  ليتم  الطراز MANAGER مصمم 
البدالت واملعاطف . يف الشكل ال يختلف عن السرتات الحديثة 
مع اثنني من الجيوب الصغرية وتزرر بأزرار . النسيج الخارجي تم 
الصناعية .ميكن اغالق  صنعه من خليط من الصوف واأللياف 

السرتة عند نقطتني باستخدام رشيط الفيلكرو .
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار 

IIA ، II ، IIIA
مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار 

اختيار املعدات البالستية اإلضافية :
comfort أو ، Compact : إختيار الحشو

األلوان : أسود ، رمادي ، أزرق غامق
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ
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تم  األخرى  املالبس  تحت  يلبس  الذي  السرتات  من  الطراز  هذا 
توفري  الوقت  وبنفس  الراحة  مستوى  زيادة  بقصد  تصميمه 
حامية ال بأس بها .  السرتة الواقية لديها نظام إغالق يف أربع نقاط 
باستخدام نظام الفيلكرو. النسيج الخارجي للسرتة تم صنعه من 
خليط من القطن و البوليسرت. األرشطة املرنة عىل منطقة الخرص 

تؤمن التصاق جيد للسرتة املخبأة تحت املالبس . 
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار 

IIA ، II ، IIIA
مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار 

اختيار املعدات البالستية اإلضافية :
comfort أو ، full ، Compact : إختيار الحشو

األلوان : أسود ، رمادي ، أبيض
M, L, XL, XXL : االحجام

DIPLOMAT

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
السرتة الواقيةال

31307099
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ



28

املالبس  تحت  ليلبس  تصميمه  تم  السرتات  من  الطراز  هذا 
تم  للسرتة  الخارجي  النسيج   . فوقها  لبسه  أيضا  ميكن  ولكن 
صنعه من خليط من القطن و البوليسرت الذي يوفر للمستخدم 
رشيط  باستخدام  نقاط  ثالث  يف  اإلغالق  اإلرتداء.  يف  الراحة 

الفيلكرو.
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار 

IIA ، II ، IIIA
مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار 

اختيار املعدات البالستية اإلضافية :
comfort أو ، full ، Compact : إختيار الحشو

األلوان : أسود ، أزرق غامق
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ

ESCORT

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال السرتة الواقية

31307499
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 
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VIP
السرتة الواقية VIP توفر الحامية املخفية وتسمح بالحد األقىص 
نظام  باستخدام  نقاط  أربع  يف  اإلغالق   . الحركة  حرية  من 

الفيلكرو. أرشطة مرنة عىل منطقة الخرص.
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار 

IIA ، II ، IIIA
مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار 

اختيار املعدات البالستية اإلضافية :
 full : إختيار الحشو

األلوان : أسود ، رمادي ، أبيض
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
السرتة الواقيةال

31307899
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 
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QUICK السرتة الواقية

31308299
رمز املنتج : 

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

السرتة لديها نظام مدمج لإلزالة الرسيعة  ( ميكن إزالة السرتة 
البسيطة ميكن  البنية  ، وبسبب   ( ثوان   3 أقل من  خالل مدة 
تركيب السرتة بسهولة. قابل للتعديل متاما – توجد أربع نقاط 
األمين  الجانبني  الخرص يف  الكتفني وعىل  ( يف منطقة  للتعديل 
بأكملها  الخارجية  الجهة  عىل  املوزعة  الحامالت   . واأليرس) 
تستخدم لتعليق الجرابات املختلفة ويتم وضعها بشكل خاص 
عىل الجزء الخلفي من الكتف لتعليق جراب أجهزة اإلتصاالت 
وضع  تم   . البالستية  اللوحات  إلدخال  جيوب  لديها  السرتة   .
الجهة  .عىل  الكبرية  األحامل  لتعليق  الخلفي  الجزء  يف  حلقة 
حسب   . البالستية  للوحات  جيوب  يوجد  والخلفية  األمامية 

الطلب ميكن إضافة واقي ملا بني الساقني .
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار 

IIA ، II ، IIIA (وكذلك III و +III و IV مع اللوحات املدخلة)
اختيار املعدات البالستية اإلضافية :

  A الواقيات : نوع
 comfort أو  Compact : إختيار الحشو

االلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ
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ATV السرتة الواقية

31308699
رمز املنتج : 

تية
لس

لبا
ت ا

سرتا
ال

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

تم صنع السرتة الواقية من املواد اإلصطناعية مع طبقة واقية . 
الكتفني  نقطتان عىل  نقاط:  أربع  إغالق يف  نظام  لديها  السرتة 
يوجد  والخلفية  األمامية  الجهة  . عىل  الجانبني  ونقطتان عىل 
مغطاة  باكملها  الخارجية  الجهة  البالستية.  للوحات  جيوب 
بالحامالت لتعليق املعدات اإلضافية . عىل الكتف يوجد بشكل 
خاص جراب ألجهزة اإلتصاالت . تم وضع حلقة يف الجزء الخلفي 

لتعليق األحامل الكبرية
مستوى الحامية البالستية وفقا ملعيار

مستوى املقاومة للطعنات وفقا ملعيار : 
اختيار املعدات البالستية اإلضافية :

C الواقيات : نوع
comfort أو  Compact : إختيار الحشو

األلوان : مختلف األلوان حسب رغبة العمالء
M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

0115.00 - NIJ
وكذلك
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ت
جرا

ملتف
ة ا

زال
ة إ

بدل

بدلة إزالة املتفجرات
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بدلة إزالة املتفجرات MD-06 توفر الحامية للمستخدم الذي يعمل 
الناجمة عن  األخطار  الناسفة ضد  العبوات  أو مع  األلغام  يف حقل 
املرتفع  والضغط  الرسعة  عالية  الشظايا  مثل  املحتملة  االنفجارات 

والحرارة العالية .
تتكون بدلة إزالة املتفجرات MD-06 من األجزاء التالية :

واقية أرجل وواقية أذرع
السرتة الواقية

حزام مع الحامالت 
M-97A  خوذة مع واقي الوجه

حقيبة النقل
دروع لليدين والقدمني

الوزن اإلجاميل لبدلة إزالة املتفجرات ذات األداء القيايس هو 21 كغم 
. الجهة األمامية والخلفية من السرتة لديها جيوب إلدخال اللوحات 
 IV أو   III املستوى  اىل  الحامية  مستوى  لزيادة  الصلبة  البالستية 

معيار
L, XL, XXL : االحجام

MD-06

ت
جرا

ملتف
ة ا

زال
ة إ

بدلة إزالة املتفجراتبدل

واقي الوجه يوفر الحامية ضد الرصاص
مع  (األمامية)  البالستية  األلواح  إدخال  طريق  عن  زيادتها  ميكن  املتفجرات  إزالة  لبدلة  الحامية  مستوى 

مستويات الحامية التالية: املستوى III أو املستوى IV وفقا ملعيار 

بدلة إزالة املتفجرات MD-06 تؤمن مستويات الحامية التالية :

> 500 m/s
> 500 m/s
> 500 m/s
> 400 m/s
> 400 m/s

STANAG 2920, V50

IIIA
IIIA
IIIA
IIA
IIA

0101.04 NIJ 

السرتة الواقية (الجهة األمامية): 
واقي لألعضاء التناسلية (الجهة األمامية):

الياقة (الجهة األمامية):
واقي األرجل (الجهة األمامية):
واقي األذرع (الجهة األمامية):

1.
2.
3.
4.
5.

31308999
رمز املنتج : 

0101.04 - NIJ

0101.04 - NIJ
(FMJ 8.0g,Vmax=441m/s) 9mm

القياسيةالعنارصالرقم التسلسيل
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MD-06FB

ت
جرا

ملتف
ة ا

زال
ة إ

بدل بدلة إزالة املتفجرات

31309199
رمز املنتج : 

"منتجات  رشكة  تنتجها  التي   MD-06FB املتفجرات  إزالة  بدلة 
إزالة  بدلة  املتفجرات.  يف  للخرباء  مخصصة   " دراغيتش  ميىل 
من  الجسم  من  األمامي  للجزء  الحامية  تؤمن  املتفجرات 
 ( V50>500m/s) التفجريات املحتملة مثل الشظايا عالية الرسعة
عالية من  تتيح درجة  البدلة  العالية.  والحرارة  املرتفع  والضغط 

الحركة أثناء العمل يف امليدان.
لتحسني  شبيك  نسيج  من  مصنوعة  البدلة  من  الخلفية  الجهة 
دوران الهواء . القامش الخارجي للبدلة من أقمشة مختلفة األلوان 
، وميكن صناعته بحيث يوفر حامية من الكشف املريئ والقريب 
الطيف  من  الجزء   (IR) الحمراء  تحت  األشعة  من 
لوضع  جيوب  يوجد  األمامية  الجهة  عىل   . الكهرومغناطييس 
املتفجرات  إزالة  لبدلة  اإلجاميل  الوزن   . الالزمة  املعدات 

MD-06FB  هو 11 كغم.
بدلة إزالة املتفجرات M-06FB تحتوي أيضا عىل:

M-97A  خوذة مع واقي الوجه
طقم األحزمة

حقيبة 

واقي الوجه يوفر الحامية ضد الرصاص
مع  (األمامية)  البالستية  األلواح  إدخال  طريق  عن  زيادتها  ميكن  املتفجرات  إزالة  لبدلة  الحامية  مستوى 

مستويات الحامية التالية: املستوى III أو املستوى IV وفقا ملعيار 

بدلة إزالة املتفجرات MD-06FB تؤمن مستويات الحامية التالية :

> 500 m/s
> 500 m/s
> 500 m/s
> 400 m/s
> 400 m/s

STANAG 2920, V50

IIIA
IIIA
IIIA
IIA
IIA

0101.04 NIJ 

السرتة الواقية (الجهة األمامية): 
واقي لألعضاء التناسلية (الجهة األمامية):

الياقة (الجهة األمامية):
واقي األرجل (الجهة األمامية):
واقي األذرع (الجهة األمامية):

1.
2.
3.
4.
5.

0101.04 - NIJ
(FMJ 8.0g,Vmax=441m/s) 9mm

القياسيةالعنارصالرقم التسلسيل
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مالحظة: املعلومات ال عالقة لها بواقي الوجه.

 جدول البيانات البالستية
الذخيرة

(g)(Gr)(m/s)(ft/s)(J)

9mm PARA
9mm NORMA 19022

7,62mm Tokarev (steel jacketed)
357 Magnum JSP

44 Magnum SWC-GC

8
7,5
5,5

10,2
15,5

124
116
85

158
240

441
410
450
396
441

1450
1345
1480
1300
1450

780
630
555
800

1510

الطاقةالسرعة القصوىوزن الذخيرة

ت
جرا

ملتف
ة ا

زال
ة إ

خوذة إزالة املتفجراتبدل

31300899
رمز املنتج : 

(

m/s
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سرتة إزالة األلغام

31305899
رمز املنتج : 

±9.14 m/s

44 341
322

8.0
11.7

9 mm FMJ RN
40 S&W FMJ IIA

44 367
436

8.0
10.2

9 mm FMJ RN
357 Mag JSP II

44 436
436

8.2
15.6

9 mm FMJ RN
44 Mag JSP IIIA

44 838 9.6 7.62 mm NATO FMJ III

44 869 10.8 .30 Caliber M2 AP IV

 NIJ - 0101.04 املقاومة البالستية للسرتات الواقية وفقا ملعيار
مستوى
الحامية

طلقة
الفحص

رسعة الطلقةوزن الطلقة
(غم)

الحد األقىص
(مم)لإلخرتاق 

األخطار  من  الناسفة  العبوات  خرباء  تحمي  األلغام  إزالة  سرتة 
الشظايا  أنواع  جميع  مثل  املحتملة  اإلنفجارات  عن  الناجمة 
والحرارة  املرتفع  والضغط   ،  (V50>500m/s) الرسعة  عالية 
أجل  من  شبكية  مواد  من  مصنوع  الظهري  الجانب  العالية. 

تهوية أفضل وراحة أكرب .
التناسلية  األعضاء   ، الرقبة   ، األمامية  الجهة   : املحمية  األجزاء 

واألكتاف.
مستوى الحامية يتم توفريها وفقا ملتطلبات املستخدمني.

هي  األلغام  إزالة  لسرتة  املعيارية  البالستية  الحامية  مستوى 
البالستية  األلواح  إدخال  زيادتها عن طريق  ولكن ميكن   IIIA

(األمامية) اىل املستوى III أو IV وفقا ملعيار 
إختيار املعدات البالستية اإلضافية :

full : إختيار طراز الحشو
األلوان: مختلف األلوان حسب رغبة العمالء

M, L, XL, XXL : االحجام

0101.04 - NIJ

ت
جرا

ملتف
ة ا

زال
ة إ

بدل
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MD-03 أحذية إزالة األلغام

31310099
رمز املنتج : 

يف  الحركة  عند  تستخدم  التي  الواقية  املعدات  من  جزءا  متثل 
حقل األلغام ، وتكون  فعالة ضد األلغام املضادة لألفراد (أي ما 

.(TNT يعادل 75 غم
مثل  النعل)  (بإستثناء  األلغام  إزالة  أحذية  من  العلوي  الجزء 
الذي تم  الجودة  الجلد عايل  . مصنوع من  العسكرية  األحذية 

الصاقه وخياطته بالنعل .
الجزء العلوي من النعل يحتوي عىل لوحة بالستية مام يقلل 

اىل الحد األدىن من تأثري االنفجار عىل قدمي املستخدم . 
الطبقة الوسطى مكونة من مواد مسامية صغرية بسمك 30 مم 

والغرض منها امتصاص صدمة التفجري .
نعل  يف  املتبع  النمط  نفسه  هو  النعل  من  السفلية  الطبقة 

األحذية العسكرية العادية .
يتم إنتاج األحذية وفقا لنظام القياس الفرنيس يف مقاسات من 

41 اىل 46 .
وزن زوج واحد من األحذية مقاس 42 هو أقل من 3.2 كغم .

يتم اختبار األحذية باألساليب الثابتة والديناميكية 

ت
جرا

ملتف
ة ا

زال
ة إ

بدل
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تية
لس

لبا
ع ا

رو
الد

الدروع البالستية
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NIJ STD 0101.04IIIA

IIIA
400 x 100 mm

10 kg/m2 >

800 x 500 mm

تية
لس

لبا
ع ا

رو
الد

الدرع اليدوي

31800299
رمز املنتج : 

تم تصميم الدرع البالستي للوحدات الخاصة . مصمم لحامية 
الجسم من رضبة ااالرتداد املبارش املنتهية بعيار 44 ماجنوم . تم 

تجهيز الجهة الداخلية من الدرع مبقبض . 
يتم إنتاجه يف خيارين : مع/بدون نافذة واقية بالستية .

األبعاد : 800 مم × 500 مم

 الخصائص التقنية

قطعتني

مستوى حامية الدرع وفقا لـ
NIJ STD 0101.04 مستوى حامية واقي الوجه وفقا لـ

 فتحة واقي الوجه

اإلضاءة
األبعاد
األلوان

وزن األجزاء البالستية (الحد األعىل

أسود

(
(LED)
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850mm x 500mm 800mm x 400mm

تية
لس

لبا
ع ا

رو
الد

الدرع اليدوي

31800199
رمز املنتج : 

31800099
رمز املنتج : 

تم تصميم الدرع البالستي للوحدات الخاصة . مصمم لحامية 
املبارشة – عادة طلقة بعيار  البندقية  الجسم من رضبة ذخرية 
7.9 مم . ماجنوم . تم تجهيز الجهة الداخلية من الدرع مبقبض .

يتم إنتاجه يف خيارين : مع/بدون نافذة واقية بالستية .

NIJ STD 0101.04III

III
200 x 100 mm

19 kg/m2 

 الخصائص التقنية
مستوى حامية الدرع وفقا لـ

NIJ STD 0101.04 مستوى حامية واقي الوجه وفقا لـ
 فتحة واقي الوجه

األبعاد
األلوان

وزن األجزاء البالستية (الحد األعىل

أسود

(
850 x 500 mm
800 x 400 mm

: األبعاد
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1200mm x 650mm

تية
لس

لبا
ع ا

رو
الد

الدرع املتوسط

31800399
رمز املنتج : 

تم تصميم الدرع البالستي للوحدات الخاصة . مصمم لحامية 
املبارشة – عادة طلقة بعيار  البندقية  الجسم من رضبة ذخرية 
7.9 مم . ماجنوم . تم تجهيز الجهة الداخلية من الدرع مبقبض .

يتم إنتاجه يف خيارين : مع/بدون نافذة واقية بالستية .

NIJ STD 0101.04III

III
200 x 100 mm

19 kg/m2 

 الخصائص التقنية
مستوى حامية الدرع وفقا لـ

NIJ STD 0101.04 مستوى حامية واقي الوجه وفقا لـ
 فتحة واقي الوجه

األبعاد
األلوان

وزن األجزاء البالستية (الحد األعىل

أسود

(
1200 x 650 mm

: األبعاد
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NIJ STD 0101.04III

III
200 x 100 mm

19 kg/m2 

 الخصائص التقنية
مستوى حامية الدرع وفقا لـ

NIJ STD 0101.04 مستوى حامية واقي الوجه وفقا لـ
 فتحة واقي الوجه

األبعاد
األلوان

وزن األجزاء البالستية (الحد األعىل

أسود

(
1600 x 850 mm

1600mm x 850mm

تية
لس

لبا
ع ا

رو
الد

الدرع الكبري

31800499
رمز املنتج : 

تم تصميم الدرع البالستي للوحدات الخاصة . مصمم لحامية 
املبارشة – عادة طلقة بعيار  البندقية  الجسم من رضبة ذخرية 

7.9 مم .

 تم تجهيز الجهة الداخلية من الدرع مبقبض .

 يتم إنتاجه يف خيارين : مع/بدون نافذة واقية بالستية .

ميكن تفكيك الدرع الكبري بحيث ميكن استخدام اللوحة العليا 
بشكل مستقل كدرع يدوي .

: األبعاد



43

- 1900mm x 1800mm   ~  10kg
- 1200mm x 1200mm   ~  19kg
- 1200mm x 1600mm   ~  12kg

 وفقا لمعيار   
السرعة القصوىنوع الذخيرة

441

441

1450

1450

mps Fps

9mm 124 Bullet (8,0g) FMJRN

44 magnum 240 Bullet (15,5g) SJHP

NIJ STD 0101.04

CLASS
IIIA

0101.04 - NIJ 

تية
لس

لبا
ع ا

رو
الد

البطانية والحقيبة البالستية

31800599
رمز املنتج : 

تم صنع البطانية البالستية من مواد عالية الجودة . تستخدم 
بشكل واسع ولكنها يف املقام األول مصممة لكبار الشخصيات 

VIP وللحامية الشخصية.
يف  كحامية  واملركبات   واألبواب  النوافذ  أمام  وضعها  ميكن 
الحاالت الحرجة ، عىل سبيل املثال : للحامية من االنفجارات  

والرصاص ... الخ.
اإلطفاء  ذات  البالستية  املواد  من  تتكون  البالستية  البطانية 
 ، الرسعة  عالية  والشظايا  الذخائر  من  الحامية  وتوفر  الذايت 

. STANAG 2920 وفقا لـ V50>500 m/s حيث أن

البالستية تحزم يف حقيبة خاصة مصنوعة من مواد  البطانية 
مقاومة للامء عالية القوة .

توفر الحامية من جميع الذخائر من الفئة I ، الفئة 
IIA والفئة II و كذلك من جميع الذخائر املذكورة 
للمعدات   NIJ STD 0101.40 وتتجاوز  تلبي   .
الواقية من الفئة IIIA مبا يف ذلك االخرتاق للسطح 

الذي عىل الجسم (الصدمة)

 :األبعاد والوزن

IIIAالحمايةمستوى
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 mm 9 توفر الحامية من ذخائر املسدسات العادية مبا يف ذلك العيار
Magnum 44. و Para ، .357 Magnum

.V50>500m/s مستوى الحامية دون ادخال اللوحات البالستية هو

يتم انتاج الحقيبة البالستية يف بعدين .

بالطي يتم الحصول عىل شكل حقيبة .

الوزن : 5.5 كغم / م2 .

 أبعاد الحقيبة البالستية املفكوكة قد تكون:

السرعة القصوىنوع الذخيرة

441

441

1450

1450

mps Fps

9mm 124 Bullet (8,0g) FMJRN

44 magnum 240 Bullet (15,5g) SJHP

NIJ STD 0101.04

CLASS
IIIA

0101.04 - NIJ 

توفر الحامية من جميع الذخائر من الفئة I ، الفئة 
IIA والفئة II و كذلك من جميع الذخائر املذكورة 
للمعدات   NIJ STD 0101.40 وتتجاوز  تلبي   .
الواقية من الفئة IIIA مبا يف ذلك االخرتاق للسطح 

الذي عىل الجسم (الصدمة)

600mm x 1600mm 600mm x 1200mm

تية
لس

لبا
ع ا

رو
الد

الحقيبة البالستية

31800999
رمز املنتج : 

31800899
رمز املنتج : 

IIIAالحمايةمستوى NIJ - 0101.04 وفقا لمعيار   
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ب 
شغ

ة ال
فح

مكا
ت 

عدا
م

معدات مكافحة الشغب 
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مكافحة  وفرق  الخاصة  الرشطة  لقوات  تصميمها  تم  السرتات 
الشغب. السرتة الواقية تحمي الجزء العلوي من الجسم واليدين من 
الرضبات بالعيص والحجارة  ... الخ ومن الطعنات باألشياء الحادة . 

السرتة مرنة وتتيح حرية الحركة .
السرتة مصنوعة من املواد االسفنجية املغطاة بنسيج اصطناعي ومع 

عنارص الحامية الداخلية اإلضافية من البالستيك. 
الرتكيب األسايس لهذا الطراز يتكون من الجزء األمامي والخلفي مع 
البعض عن طريق رشيط  ترتبط مع بعضها  والتي  لألكتاف  حامية 

الفيلكرو.
وزن الرتكيب األسايس  حوايل 2.1 كغم .

  ميكن إضافة املواد اإلختيارية التالية إىل الرتكيب األسايس للسرتة :
واقي لألعضاء التناسلية 

واقيات لألذرع
األجربة واملحافظ املختلفة

ب 
شغ

ة ال
فح

مكا
ت 

عدا
سرتات مكافحة الشغبم

31801099
رمز املنتج : 

31801199
رمز املنتج : 
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خوذة مكافحة الشغب توفر التأمني الكامل لرؤوس وحدات الرشطة 
لحامية  تصميمها  تم   . الجامهريية  التجمعات  عىل  السيطرة  عند 
من  وغريها  والزجاجات  بالحجارة  امليكانيكية  الرضبات  من  الرأس 
التي  والسوائل  الكيميائية  املواد  من  للحامية  وكذلك   ، األشياء 

تستخدم بشكل متزايد يف أعامل الشغب .
درع الخوذة مصنوع من البويل كربونات املقاوم لألحامض العضوية 
وغري العضوية ، املاء ، الزيوت و األمالح املحايدة واألخرى . بناء عىل 

الطلب ميكن صناعة درع الخوذة بحيث يكون مقاوما للحريق . 
تتكون الخوذة من:

- درع من البويل كربونات  
- الستايروفوم  

- نظام تعليق من الجلد  
- واقي الوجه من البويل كربونات  

- القطع الالزمة لوضع واقي الوجه  
- واقي للرقبة   

باإلضافة اىل ذلك فإن الخوذة لها خصائص ميكانيكية ممتازة ضمن 
نطاق درجة حرارة واسع من 30- درجة مئوية إىل 50+ درجة مئوية . 
الواقي املتحرك للرقبة مصنوع من أنواع مختلفة من الستايروفوم 
لديها عمق  الخوذة  الداخلية من  املناطق   . الناعم  بالجلد  املغطى 
من  مصنوع  الداخلية  املناطق  من  الرئييس  والجزء  للتعديل  قابل 
مم   3 الوجه  واقي  سمك   . اصطناعية  وشبكة  الجودة  عايل  الجلد 

ويتيح %85 من الرؤية ومقاوم للظروف الجوية .
األلوان: أسود ، أبيض ، أزرق

ب 
شغ

ة ال
فح

مكا
ت 

عدا
م خوذة مكافحة الشغب

خوذة مكافحة الشغب مع واقي للوجه مسطح

31801299
رمز املنتج : 

31801399
رمز املنتج : 

كافية  مساحة  يوفر  املسطح  الوجه  وواقي  الخوذة  تركيب 
إلستخدام األقنعة الواقية ، حتى عندما يكون واقي الوجه إىل 
األسفل يف وضع الحامية . بناء عىل الطلب ميكن أن يكون 

لواقي الوجه حامية إضافية ضد الخدش والتعفري .
األلوان: أسود ، أبيض ، أزرق
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الرصاص، الرضبات  الخاصة ووحدات مكافحة الشغب. مصمم للحامية من  درع مكافحة الشغب تم تصميمه لقوات الرشطة 
امليكانيكية ، الشظايا و السوائل الكيميائية وغريها.

يف الجهة الداخلية من الدرع تم ادراج ماص للصدمات شكله مالئم لإلستخدام وكذلك حامل للهروات . 
مقبض الدرع مصنوع من األملنيوم ومغلف بالبويل يوريثان . كذلك تم تثبيت حامل الهراوة يف الجهة الداخلية للدرع .

املواد املستخدمة يف إنتاج الدروع الخاصة بنا توفر :
- الخصائص امليكانيكية الجيدة . تم تأكيدها عن طريق: عمليات مكافحة الشغب

- مقاومة الظروف الجوية 
- الخصائص الحرارية – الفيزيائية الجيدة 

ب 
شغ

ة ال
فح

مكا
ت 

عدا
درع مكافحة الشغب م

Universal Standard

Universal Standard

Universal Standard

31802499
رمز املنتج : 

31802599
رمز املنتج : 

31802299
رمز املنتج : 

31802399
رمز املنتج : 

31802099
رمز املنتج : 

31802199
رمز املنتج : 

هناك عدة مناذج من الدروع حسب السمك واألبعاد :

سمك 4 مم
 950 مم × 580 مم × 4 مم

الوزن 4,0 كغم

سمك 6 مم
 1000 مم × 580 مم × 6 مم

الوزن 5,5 كغم

سمك 6 مم
 1600 مم × 600 مم × 6 مم

الوزن 9,5 كغم
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تم صنع الدروع من االسفنج اللني مع طبقة خارجية من البالستيك 
. من الناحية الرتكيبية مشكلة بحيث متكن من التنقل السلس يف 
الجهة  يف  الصدمات  امتصاص  نظام  تركيب  تم   . الصعبة  الظروف 
الداخلية من الدرع للذراعني والساقني متتص الصدمات امليكانيكية .

الطبيعي  املطاط  من  صنعها  يتم  الهراوات  هذه 
واالصطناعي مع قضيب معدين يف املنتصف يوفر الصالبة 

ويجعلها فعالة .
يسهل  مام  لليد  مالمئة  بطريقة  تشكيله  تم  املقبض 

التعامل مع الهراوة .

MD-94 الهراوة املطاطية
- الطول القيايس 550 مم

- قطر املقبض 30 مم
- قطر القضيب املعدين 7 مم

Sh70 صالبة املطاطة -
- الوزن اإلجاميل 630 غم

TONFA الهراوة املطاطية
- الطول القيايس 650 مم

- قطر املقبض 30 مم
- قطر القضيب املعدين 7 مم

Sh80 صالبة املطاطة -
- الوزن اإلجاميل 750 غم

ب 
شغ

 ال
حة

اف
مك

ت 
دا

مع دروع مكافحة شغب الشوارع

 الهروات املطاطية

واقي أذرع واقي أرجل

MD-94 الهراوة املطاطية

TONFA الهراوة املطاطية

31801799
رمز املنتج : 

31801699
رمز املنتج : 

31801899
رمز املنتج : 

31801999
رمز املنتج : 
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قية
لوا

س ا
ملالب

ا

املالبس الواقية
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الواقية         املالبس   " دراغيتش  ميىل  "منتجات  رشكة  انتجت 
ABH                 بهدف تلبية املتطلبات العالية للحامية 
من أنواع مختلفة من أسلحة الدمار الشامل مبا فيها األسلحة 

الكيميائية .
قمنا  واملعرفة  التقنية  الخربة   ، العلمي  االبتكار  بتطبيق 
ضد  الالزمة  الحامية  توفر  التي  الواقية  املالبس  بإنتاج 
السوائل، األبخرة و الهباء الجوي التي تحملها جميع أنواع 

عوامل الحرب، ويف نفس الوقت هي مالبس مريحة .
 املالبس الواقية                                  مصممة لالستخدام 
ظروف  تحت  يعملون  الذين  االشخاص  جهة  من  املتعدد 
هذه  فإن  ذلك  إىل  باإلضافة  والغازات.  الكيميائية  األبخرة 
قطرات  من  للحامية  واحدة  ملرة  االستخدام  توفر  املالبس 
األسلحة الكيميائية ، اإلشعاع الحراري والنووي ومن قطرات 
 ، غطاء  ذات  سرتة   : من  الواقية  املالبس  تتكون   . النابامل 

الرسوال و حقيبة النقل . الوزن اإلجاميل 3.0 كغم .
الطبقات حيث  الواقية مصنوعة من مواد مزدوجة  املالبس 
الصناعية  واأللياف  القطن  من  خليط  الخارجية  الطبقة 
ومصممة لتكون طاردة للامء ومقاومة للزيوت . يتم إنتاج 
املالبس الواقية يف جميع أنواع أمناط التمويه وتوفر خصائص 
تحت  لألشعة  والقريبة  املرئية  املنطقة  يف  عالية  متويه 

الحمراء من الطيف الكهرومغناطييس .
الطبقة الداخلية مصنوعة من مواد الفلرتة الخاصة ساراتوغا 

، أفضل نوعية من مواد النسيج لهذه األنواع يف العامل .

قية
لوا

س ا
ملالب

 املالبس الواقيةا

31000799
رمز املنتج : 

ABH

 OFZ M 2000  - ABH

 600200 -
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قية
لوا

س ا
ملالب

ا

مقاوم للرياح

مقاوم للامء

مقاوم للرياح

مقاوم للامء

مرصف للرطوبة
ناعم من الجهة الداخلية

.يحافظ عىل درجة حرارة الجسم املثىل مع وزن منخفض

مالبس املطر

31001399
رمز املنتج : 

مالبس املطر التي تنتجها رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " 
توفر  و  السيئة  الجوية  الظروف  يف  لالستخدام  معتمدة 
الحامية من املطر والرياح والربد. نقوم بإنتاج مالبس املطر 

املريحة ذات الجودة العالية بإستخدام مواد خاصة .
 مالبس املطر التي نقوم بإنتاجها مصنوعة من نسيج متعدد 
غري  غشاء  هي  الوسطى  الطبقة   .  Sympatex الطبقات 
املانعة  الخارجية  الطبقة  نسيج  بني  فرده  يتم  مسامي 
للترسب والبطانة الداخلية . غشاء Sympatex هو %100 غري 
منفذ للرياح واملاء ولكن قابل للتنفس. من السهل ترصيف 
البدلة. جميع  الجسم اىل خارج  العرق عىل شكل بخار من 
اإلضايف  التأمني  توفري  يتم  وبذلك  بإحكام  مغلقة  الحواف 

للبدلة ضد ترسب املياه.
تم تصميم املالبس بحيث تكون مريحة لالرتداء فوق الزي 

العسكري القيايس. حاليا نقدم سرتة ذات غطاء ورسوال.
األحجام  جميع  يف  املطر  من  الواقية  املالبس  صنع  يتم 

القياسية ووزنها حوايل 1.2 كغم .

100% 

100%

 %100قابل للتنفس

قابل للتنفس

Wind Master Sympatex
membrane
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FDW-9

قية
لوا

س ا
ملالب

مالبس إطفاء الحريقا

31015699
رمز املنتج : 
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قية
لوا

س ا
ملالب

ا FD-10 مالبس إطفاء الحريق

31002399
رمز املنتج : 
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FD-9

قية
لوا

س ا
ملالب

مالبس إطفاء الحريقا

31001899
رمز املنتج : 
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The DuPont Oval, DuPont™ and Nomex® are registered trademarks or trademarks of DuPont or its affiliates.
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MILE DRAGIC D.O.O.

قية
لوا

س ا
ملالب

ا اختبار مالبس إطفاء الحريق
تم صنع املالبس من نسيج NOMEX املنتجة من قبل رشكة 
قابلة  (غري  العالية  الحرارة  درجات  وتتحمل   DuPont
 ، مريحة  اللهب)،  اىل  قصرية  لفرتة  التعرض  عند  لالشتعال 

متينة و سهلة للمحافظة عليها .

توفر الحامية ضد األخطار الناجمة أثناء مكافحة الحريق . 
املعدات اإلضافية املثبتة عىل هذه املنتجات منتجة من قبل 
الرشكات املصنعة الشهرية مثل : 3M ، YKK وغريها . هذه 
الذي  للغرض  اإلنسانية  العوامل  ناحية  من  مالمئة  املالبس 
صنعت من أجله وكل هذا تم تأكيده من جهة STFI املخترب 

األورويب املعتمد.
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قية
لوا

س ا
ملالب

ا

الحروق مقابل الزمن خالل 8 ثواين من التعرض للنارالنسبة املئوية للبقاء عىل قيد الحياة من الحروق

(احتامالت الحروق املمكن حدوثها ( مل يتم حامية الرأس
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يه 
مو

 الت
ت

بكا
ش

شبكات التمويه 
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3D

يه 
مو

 الت
ت

بكا
 شبكات التمويه ش

من  الرصد  احتامل  من  كبري  إىل حد  التمويه  شبكات  تقلل 
قبل جميع أجهزة االستشعار التي تستخدم يف ساحة املعركة 
الحديثة. الهدف منها هو استخدامها كوسيلة لتوفري الحامية 
املؤقتة أو شبه الدامئة ألنواع مختلفة من املعدات التكتيكية 

والتمديدات عىل امليدان ومنع املراقبة العدائية .
 

ونقوشها  تتناسب مبحتواها  بحيث  ملونة  التمويه  شبكات 
مع املنطقة املحيطة بها . الشبكات لها وجهان بحيث تكون 
(الربيع/الصيف،  السنة  فصول  جميع  أثناء  فعالة 
أو  عامة  ألغراض  استخدامها  ميكن  الخريف/الشتاء). 
مستطيلة  القياسية  الشبكات   . محددة  ألغراض  اختصارها 
الشكل مع قياسات أساسية يف نسبة 1:2 (6.0 م × 12.0 م و 
3.0 م × 6.0 م ). عند الطلب، ميكن إنتاج الشبكة يف أي شكل 
أو حجم . متوسط وزن الشبكة املكتملة هو أقل من 300 

غم/م2 .
باستخدام  الشبكات  تجميع/تفكيك  برسعة  يتم  أن  ميكن 
باستخدام  الجسم  عىل  توضع  وبأن  للتجميع  عنارص 

امللحقات الخاصة بإقامة الشبكات .
مقاومة   ، للامء  مقاومة   ، ذايت  إطفاء  ذات  الشبكة  مادة 
للفطريات و ميكن استخدامها يف درجة حرارة ترتاوح من 30- 

درجة مئوية إىل 70+ درجة مئوية.
 القيم اللونية وانعكاس األشعة تحت الحمراء يتناسب مع 
البيئة الطبيعية . السطح الباهت له انعكاس صغري ( كحد 

أقىص 2/85 درجة ). األوراق توفر نسيج ثاليث األبعاد. 
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قية
لوا

س ا
ملالب

ا

النوع A – يوفر التمويه ضد التعرف يف املنطقة املرئية 
الطيف  من  الحمراء  تحت  لألشعة  والقريبة 

الكهرومغناطييس .
النوع B - يوفر التمويه ضد التعرف يف املنطقة املرئية 
(األشعة  والرادار  الحمراء  تحت  لألشعة  والقريبة 

السينية) من الطيف الكهرومغناطييس .
النوع C - يوفر التمويه ضد التعرف يف املنطقة املرئية 
والقريبة لألشعة تحت الحمراء، األشعة تحت الحمراء 
الحرارية (6µm/8-14 µm-3 ) والرادار (األشعة السينية) 

من الطيف الكهرومغناطييس .

MD99

التمثيل املريئ

األشعة تحت الحمراء القصرية

األشعة تحت الحمراء القصرية - أسود – أبيض

 صور باألشعة تحت الحمراء للميدان مع مركبة تم اخفاؤها بشبكة
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2D

قية
لوا

س ا
ملالب

 شبكات التمويها

2DA غابات - نوعشبكات التمويه

2DA شبكات التمويه

األشعة فوق البنفسجية من الطيف الكهرومغناطييس

صحراء - نوع

2DC صحراء - نوعشبكات التمويه

2DC صحراء - نوعشبكات التمويه

املناطق  يف  املسلحة  والقوات  املعدات  متويه  هو  الشبكات  من  الهدف 
املغطاة كليا أو جزئيا بالثلوج يف منطقة األشعة فوق البنفسجية ، املرئية 
والقريبة لألشعة تحت الحمراء، األشعة تحت الحمراء الحرارية والرادار 

(األشعة السينية) من الطيف الكهرومغناطييس. 
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قية
لوا

س ا
ملالب

ا

البيئة  توفرها  التي  لتلك  عنه صورة مامثلة  ينتج  املموهة مام  لألجسام  الحرارية  الصور  وتشوه  تخفف   –  MD99-C شبكات
الطبيعية (6µm-3 و µm 8-14 يف الطيف الكهرومغناطييس).

الصورة الحرارية – مجموعة من ثالث وحدات
الصورة عن اليسار – الوحدات بدون متويه

MD99-C الصورة عن اليمني -  الوحدات مموهة مع

االنعكاس الحراري لألشعة تحت الحمراء للجسم قبل التمويه االنعكاس الحراري لألشعة تحت الحمراء للجسم بعد التمويه

االنعكاس الحراري للجسم قبل التمويه االنعكاس الحراري للجسم بعد التمويه
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MD99 – C / MD99 - B

radar score radar score

قية
لوا

س ا
ملالب

ا

تقلل إىل حد كبري من الكشف املحتمل من قبل الرادار .

صورة بانورامية للرادار – الصورة الحقيقية :
الصورة عن اليسار – شاحنة بدون متويه

الصورة عن اليمني – شاحنة مموهة باستخدام شبكة MD99-C ( بعد الهدف حوايل 2000 م)

التمثيل البياين لفعالية التمويه مقابل الرادارات املحمولة جوا

بدون متويه مع التمويه

بدون متويه مع التمويه

رادار رادار
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ويه
تم
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مالبس التمويه
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 . الشخصية  لألسلحة  وكذلك  كله  للجسم  التمويه  توفر 
جميع  تحت  عالية  حركة  وتوفر  القتايل  الزي  فوق  تلبس 

الظروف يف امليدان .
 

غالف   ، (بونشو)  واسع  معطف  من  القناصة  بدلة  تتكون 
األكامم ، القفازات ، الجوارب ، غطاء للخوذة ، الغطاء املتصل 

باملعطف واألوشحة وأرشطة التمويه لألسلحة الشخصية .
تم تصميمها بحيث تبدو وكأنها جزء من البيئة الطبيعية. 
الشبكة  هو  هذه  التمويه  بدلة  من  الرئييس  الجزء 
مميزة  ألوان  ذات  أوراق  وضع  تم  عليها  والتي  االصطناعية 

مصنوعة من القامش املرشب أو من الشبكة االصطناعية .
 مناسب للحامية من الكشف بالعني املجردة والكشف من 
األجهزة   ) واالستهداف  الرصد  أجهزة  أنواع  جميع  قبل 
والقريبة  املرئية  املنطقة  اإللكرتونية) يف  والبرصية  البرصية 
يف  الكهرومغناطييس  الطيف  من  الحمراء  تحت  لألشعة 

املسافة القريبة (أقرب من 10 م) .
يتم إنتاج مالبس التمويه للقناصة يف حجم واحد للجميع 

والذي ميكن تعديله بفضل التصميم الخاص لهذه البدلة .
 . مناسبة  نقل  حقيبة  يف  للقناصة  التمويه  مالبس  تحزم   
مواد  عىل  اعتامدا  للقناصة  التمويه  ملالبس  اإلجاميل  الوزن 
األوراق (الشبكة االصطناعية/ القامش املرشب) هو حوايل 3.8 

كغم / 5.1 كغم.

ويه
تم

س ال
مالب

)مالبس التمويه للقناصة (بدلة الجييل

31002599
رمز املنتج : 
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)مالبس التمويه الشتوية للقناصة (بدلة الجييل

31002699
رمز املنتج : 

 . الشخصية  لألسلحة  وكذلك  كله  للجسم  التمويه  توفر 
جميع  تحت  عالية  حركة  وتوفر  القتايل  الزي  فوق  تلبس 

الظروف يف امليدان .
غالف   ، (بونشو)  واسع  معطف  من  القناصة  بدلة  تتكون 
األكامم ، القفازات ، الجوارب ، غطاء للخوذة ، الغطاء املتصل 

باملعطف واألوشحة وأرشطة التمويه لألسلحة الشخصية .
تم تصميمها بحيث تبدو وكأنها جزء من البيئة الطبيعية. 
الشبكة  هو  هذه  التمويه  بدلة  من  الرئييس  الجزء 
مميزة  ألوان  ذات  أوراق  وضع  تم  عليها  والتي  االصطناعية 

مصنوعة من القامش املرشب أو من الشبكة االصطناعية.
الكشف  املجردة ومن  بالعني  الكشف  للحامية من  مناسب 
األجهزة   ) واالستهداف  الرصد  أجهزة  أنواع  جميع  قبل  من 
واألشعة  املرئية  املنطقة  يف  اإللكرتونية)  والبرصية  البرصية 
املسافة  يف  الكهرومغناطييس  الطيف  من  البنفسجية  فوق 

القريبة (أقرب من 10 م) .
 يتم إنتاج مالبس التمويه للقناصة يف حجم واحد للجميع 
 . البدلة  التصميم الخاص لهذه  والذي ميكن تعديله بفضل 
تحزم مالبس التمويه للقناصة يف حقيبة نقل مناسبة . الوزن 
األوراق  مواد  اعتامدا عىل  للقناصة  التمويه  اإلجاميل ملالبس 
(الشبكة االصطناعية/ القامش املرشب) هو حوايل 3.8 كغم / 

5.1 كغم.
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القفازات

 الحقيبةغطاء الخوذة

األرشطة

M2000 مالبس التمويه الشتوية
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ول
الفر

ا

االفرول
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الكاملة  الحركة  حرية  من  ميكن   Tactical One االفرول 
ومريح لإلرتداء يف مختلف الظروف الجوية .التصميم األنيق 
يجعله متوافقا مع املعدات القتالية الحديثة ومع العنارص 

األخرى للمالبس القتالية.

يقع عىل منطقة الصدر اثنان من الجيوب الكبرية مع الغطاء 
ورشائط الفيلكرو للعالمات التعريفية املوضوعة فوقها.

أجهزة  لوضع  أرشطة  الكتف  من  األمامي  الجزء  عىل  يوجد 
الراديو أو األصفاد . يوجد يف الداخل من الخلف شبكة من 
أجل تهوية أفضل . تقع فتحات التهوية يف منطقة اإلبط ويف 
الجهة الداخلية من األكامم . توجد طيات مع شبكة إضافية 
للتهوية يف الجزء العلوي الخلفي . يتم تعديل ارتفاع الواقي 

للمرفقني باستخدام أربطة مطاطية مخفية .

يف الجهة األمامية من كل ساق توجد جيوب الشق وجيوب 
الحمولة . جيوب الحمولة مصممة لوضع األدوات املختلفة 
(سكني ، مصباح يدوي صغري أو كمخزن احتياطي للمسدس) 
محتويات  بغطاء.  وتغلق  أقسام  مع  مرنة  بأرشطة  ومجهزة 
الجيوب لها تأمني إضايف مبشبك بالستييك وحزام ويستخدم 
الجيوب  اثنان من  .يوجد  الركب  واقي  ارتفاع  لتعديل  أيضا 
جيوب  من  اثنان  وكذلك  الخلفية  الجهة  عىل  أغطية  مع 
الحمولة . ميكن الوصول اىل جيوب الحمولة هذه من وضع 
و  مرنة  بأرشطة  الركب  أسفل  جيوب  تجهيز  تم   . الجلوس 
أقسام . يوجد عىل الركب جيوب لوضع الواقي . تقوية عىل 

منطقة األرداف .

M, L, XL, XXL :األحجام

ول
الفر

ا

االفرول

31003399
رمز املنتج : 

TACTICAL ONE
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افرول جندي الدبابات مصمم لطواقم املركبات القتالية 
التي     NOMEX  ® الخاصة  املواد  من  انتاجه  يتم   .
وفقا  ذايت  إطفاء  وذات  العالية  الحرارة  درجات  تتحمل 
للمعيار EN531 (A,B1,C1 . الجهة الخلفية من االفرول 
من  الرسيع  املستخدم  لسحب  خفي  مبقبض  مجهزة 

املركبة (يف حاالت الطوارئ). 
إضافية  أجل حامية  من  واقي  غطاء  لالفرول  يكون  قد 

ضد الحرارة .
M, L, XL, XXL :األحجام

الجوية  الظروف  يف  لإلستخدام  مصمم  املظليني  افرول 
درجة  يف  الرسيعة  التغريات  تحدث  عندما  القاسية 

الحرارة .
تسمح  التي  الحراري  التنظيم  مواد  من  صنعه  تم   
بالتنفس ومقاومة للامء والرياح. توفر الراحة يف نطاق 

درجة الحرارة من – 50 إىل + 30 درجة مئوية .
M, L, XL, XXL :األحجام

ول
الفر

ا

افرول جندي الدبابات

افرول املظليني

31005299
رمز املنتج : 

31003799
رمز املنتج : 

)
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ا

افرول الطيار

الطائرات  طاقم  ألفراد  الطيارين  أطقم  تصميم  تم 
 ، بطانة   ، االفرول  من  يتكون  الطيار  طقم   . املختلفة 
قبعة واقية ، سرتة ، بوط وحزام مع نظام النفخ التلقايئ 
. تم صنع االفرول ، البطانة و القبعة الواقية من مواد 
خاصة تتحمل درجات الحرارة العالية وذات إطفاء ذايت 

EN531 (A,B1,C1 وفقا للمعيار
M, L, XL, XXL :األحجام

مالبس الطيار

31004899
رمز املنتج : 

31050381
رمز املنتج : 

)

®
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والفرق  والرشطة  الجيش  لتجهيز  االفرول  هذا  صمم 
التكتيكية . االفرول عميل ، مريح ويتيح حرية كبرية يف 
الصوف جزء ال  املصنوعة من  الحرارية  البطانة   . الحركة 
يوفران  معا   . خلعها  ميكن  والتي  االفرول  من  يتجزأ 
الحامية من املطر والرياح والربد . االقفال عىل طول الجهة 
 . الرسيع  والخلع  االرتداء  من  ميكنان  بسحابني  األمامية 
الياقة املرتفعة التي تقفل بواسطة الفيلكرو تحمي من 
الرياح وتحتفظ بالحرارة . توجد ارشطة مرنة عىل الخرص 
لتعديله . تم تشكيل طيات عىل الظهر من أجل قدر أكرب 

من الراحة والحرية يف الحركة .
واألرداف  الركبتني   ، املرفقني   ، الكتفني  تقوية عىل  توجد 
عىل شكل طبقة مزدوجة من القامش . تم وضع حشوة 
من الكافلني عىل منطقة الكتفني كتقوية إضافية . توجد 
ومربوطة  واألرجل  األكامم  نهاية  عىل  مطاطية  أرشطة 
بحيث  األكامم  عمل  ميكن   . الفتحة  لتعديل  بالفيلكرو 
مع  العمودية  الجيوب  من  اثنان  يوجد   . ازالتها  ميكن 
السحابات عىل الجهة األمامية وكذلك توجد العديد من 
من  اثنان  يوجد   . باملثل  تغلق  التي  الداخلية  الجيوب 
الجيوب األفقية مع السحابات عىل جانبي الساقني . ميكن 
العديد من اإلشارات عىل  الفيلكرو لتعليق  وضع أرشطة 

أماكن مختلفة حسب طلب العمالء.
يتم انتاج االفرول من مواد مختلفة األلوان وميكن صناعته 
لألشعة  والقريب  املريئ  املجال  يف  الحامية  يوفر  بحيث 

تحت الحمراء من الطيف الكهرومغناطييس . 
M, L, XL, XXL :األحجام

الحرارة  درجات  عند  لإلستخدام  مصمم  االفرول  هذا 
يف  الحامية  من  عالية  درجة  يوفر   . للغاية  املنخفضة 

الظرف الجوية السيئة .
M, L, XL, XXL :األحجام

ول
الفر

ا

االفرول

افرول التزلج
31000399

رمز املنتج : 

31004199
رمز املنتج : 

TOP PATROL
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77

TOP UNIVERSAL

SHADOW SNIPER

TIGER

PUMA SNIPER

M
L

XL

XXL

88
92 - 96

100 - 104

108 - 112

املادة األساسية تتكون من شبكة اصطناعية ونسيج مرشب . 
تم تجهيز الصديري بالجرابات الوظيفية ويسمح برتكيبات 
مختلفة . لديه نظام مدمج للضبط  ويتم انتاجه يف خمسة 
ارتداء  بني  الجمع  ميكن   .  (S, M, L, XL, XXL) أحجام  

الصديري التكتييك و السرتة البالستية . 
األلوان : ألوان مختلفة حسب طلب العمالء . ت

ريا
دي

لص
ا

القياسات ( سم
حجم

الصديري التكتييك

31006099
رمز املنتج : 

31006899
رمز املنتج : 

31006499
رمز املنتج : 

31007299
رمز املنتج : 

( 
و عرض الصدر 
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CLIMBING DESERT

POLICE PANTHER

M
L

XL

XXL

88
92 - 96

100 - 104

108 - 112

القياسات ( سم
الحجم

( 
عرض الصدر 

ت
ريا

دي
لص

ا

صديري التسلق
الخاصة  العمليات  لوحدات  مصمم  التسلق  صديري 
املعدات  وتركيب  نقل  تشمل  التي  املهام  يف  إلستخدامه 
أثناء  املثال:  سبيل  (عىل  الحرجة  الحاالت  يف  العسكرية 
التسلق أو النزول) . يلبس فوق حزام للتسلق ومتوافق مع 

جميع أنواع األحزمة.
يتم إنتاج صديري التسلق يف عدة أنواع حسب نوع املعدات 

القتالية التي يتم استخدامها.

31007699
رمز املنتج : 

31008499
رمز املنتج : 

31008099
رمز املنتج : 

31008899
رمز املنتج : 
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M88

L92 - 96

XL100 - 104

XXL108 - 112

80

84 - 88

92 - 96

102 - 106

78

79 - 80

81 - 82

83 - 84

-   

األزياء العسكرية مصممة لتجهيز وحدات الجيش والرشطة 
مختلفة  مناذج  يف  األزياء  إنتاج  يتم   . التكتيكية  والفرق 
اعتامدا عىل متطلبات العمالء . أزياء عملية ومريحة وتتيح 

درجة عالية من الحركة .

باإلضافة إىل ذلك ميكن إدراج بطانة حرارية مبستويات حامية 
بنا  الخاصة  املموهة  العسكرية  األزياء  الربد.  من  مختلفة 
بحيث  صناعتها  وميكن  األلوان  مختلفة  مواد  من  مصنوعة 
توفر الحامية يف املجال املريئ والقريب لألشعة تحت الحمراء 

من الطيف الكهرومغناطييس .
 

M, L, XL, XXL :األحجام

املرخص  الرشيك   (PMD) " دراغيتش  ميىل  "منتجات  رشكة 
من قبل رشكة OUTLAST تقدم لعمالئها إمكانية تركيب 

بطانة OUTLAST يف أي من األزياء الخاصة بها .

OUTLAST هي مواد تنظيم حراري صممت يف األصل لرواد 
املتولدة  الجسم  حرارة  وتخزن  متتص  املادة  هذه   . الفضاء 
الحرارة  هذه  لتطلق  التعرق  من  تقلل  وبالتايل  الزائدة 
املستوى  عىل   OUTLAST تعمل   . الحاجة  عند  املرتاكمة 
الجزيئي وبالتايل توفر قدر أكرب من الراحة يف اإلرتداء تحت 

جميع الظروف الجوية .

رية
سك

الع
اء 

ألزي
األزياء العسكريةا

OUTLAST خيارات

نقطة التوقف

الخط الفاصل   -

القياسات ( سم جدول القياسات

  مالحظة
 الطول الداخيل للرسوال هو املسافة ما بني الساقني إىل أخمص القدم

الطول الداخيل للرسوال محيط الخرصمحيط الصدرالحجم

( 

 يتم توزيع الحرارة من
خالل مواد              الحرارية – الدقيقة
مقلصة من األماكن الساخنة والباردة  

OUTLAST

OUTLAST مواد

املواد
 املحيط

الغشاء الخارجي

 الحرارة املرتاكمة تعود مرة
 أخرى إىل الجسم اذا لزم
 االمر محافظة عىل درجة
 حرارة الجسم املناسبة

 الحرارة الزائدة املتولدة من الجسم هي
 املمتصة من قبل              مانعة بذلك

 ارتفاع درجة الحرارة أكرث مام ينبغي

الجسم

OUTLAST

:
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رية
سك

الع
اء 

ألزي
ا

الكاملة  الحركة  حرية  من  ميكن   Tactical One االفرول 
ومريح لإلرتداء يف مختلف الظروف الجوية .التصميم األنيق 
يجعله متوافقا مع املعدات القتالية الحديثة ومع العنارص 

األخرى للمالبس القتالية.

يقع عىل منطقة الصدر اثنان من الجيوب الكبرية مع الغطاء 
ورشائط الفيلكرو للعالمات التعريفية املوضوعة فوقها.

أجهزة  لوضع  أرشطة  الكتف  من  األمامي  الجزء  عىل  يوجد 
الراديو أو األصفاد . يوجد يف الداخل من الخلف شبكة من 
أجل تهوية أفضل . تقع فتحات التهوية يف منطقة اإلبط ويف 
الجهة الداخلية من األكامم . توجد طيات مع شبكة إضافية 
للتهوية يف الجزء العلوي الخلفي . يتم تعديل ارتفاع الواقي 

للمرفقني باستخدام أربطة مطاطية مخفية .

يف الجهة األمامية من كل ساق توجد جيوب الشق وجيوب 
الحمولة . جيوب الحمولة مصممة لوضع األدوات املختلفة 
(سكني ، مصباح يدوي صغري أو كمخزن احتياطي للمسدس) 
محتويات  بغطاء.  وتغلق  أقسام  مع  مرنة  بأرشطة  ومجهزة 
الجيوب لها تأمني إضايف مبشبك بالستييك وحزام ويستخدم 
الجيوب  اثنان من  .يوجد  الركب  واقي  ارتفاع  لتعديل  أيضا 
جيوب  من  اثنان  وكذلك  الخلفية  الجهة  عىل  أغطية  مع 
الحمولة . ميكن الوصول اىل جيوب الحمولة هذه من وضع 
و  مرنة  بأرشطة  الركب  أسفل  جيوب  تجهيز  تم   . الجلوس 
أقسام . يوجد عىل الركب جيوب لوضع الواقي . تقوية عىل 

منطقة األرداف .

M, L, XL, XXL :األحجام

االفرول

31003399
رمز املنتج : 

TACTICAL ONE - 
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TACTICAL ONE - 
مريحة  يجعلها   Tactical One للبلوزة  املالئم  التصميم 
ويتيح حرية كبرية يف الحركة . متوافق مع املعدات القتالية 

الحديثة والعنارص األخرى للمالبس القتالية.

يوجد اثنان من الجيوب الكبرية مع الغطاء وأرشطة الفيلكرو 
الصدر.  منطقة  عىل  فوقها  املوضوعة  التعريفية  للعالمات 
الجزء األمامي من الكتف لديه أرشطة لوضع أجهزة الراديو أو 
األصفاد . يف الجهة الداخلية الخلفية هناك شبكة من أجل 
للتهوية تم وضعها  تهوية أفضل. طيات مع شبكة إضافية 
عىل الجزء العلوي من الظهر . يتم تعديل ارتفاع واقي املرفق 

بإستخدام أربطة مرنة خفية.

M, L, XL, XXL :األحجام

الرسوال Tactical One مريح ويتيح حرية كبرية يف الحركة . 
منطقة  (عىل  الشق  جيوب  توجد  األمامية  الجهة  يف 
ومجهزة  ساق  كل  عىل  الحمولة  جيوب  وكذلك  الفخذين) 
بأرشطة مرنة وأقسام . جيوب الحمولة لها غطاء إضايف  مع 
واقي  ارتفاع  لتعديل  يستخدم  ورشيط  بالستييك  مشبك 
الجهة  عىل  أغطية  مع  الجيوب  من  اثنان  يوجد   . الركب 
ميكن  التي  الحمولة  جيوب  من  اثنان  وكذلك  الخلفية 
أسفل  تجهيز جيوب  تم   . الجلوس  اليها من وضع  الوصول 
جيوب  الركب  عىل  يوجد   . أقسام  مع  مرنة  بأرشطة  الركب 
حلقات  توجد   . األرداف  منطقة  عىل  تقوية  الواقي.  لوضع 

عىل الخرص تناسب عرض األحزمة التكتيكية.

M, L, XL, XXL :األحجام

 TACTICAL ONE - 

رية
سك

الع
اء 

ألزي
البلوزةا

الرسوال

31009699
رمز املنتج : 

31010099
رمز املنتج : 
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رية
سك

الع
اء 

ألزي
ا األزياء الرسمية

الزي الرسمي للرجال
31010499

رمز املنتج : 
الزي الرسمي للنساء

31010899
رمز املنتج : 

السرتة مخرصة قليال ولها طية صدر . تم صنعها من خليط الصوف/البوليسرت . تغلق باألزرار املزخرفة . عىل الجهة األمامية وضعت 
زخارف البدلة العسكرية . تم تصميم منوذج للنساء بحيث يتناسب مع الشكل النسايئ.

M, L, XL, XXL :األحجام

الرسوال هو منط القص املستقيم مع حزام خرص وحلق . يغلق بإستخدام األزرار وسحاب. تم وضع جيوب مائلة تحت حزام الخرص 
وجيب يغلق بزر عىل الجهة الخلفية . تم تصميم منوذج للنساء بحيث يتناسب مع الشكل النسايئ.

M, L, XL, XXL :األحجام
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رية
سك

الع
اء 

ألزي
الزي الرسمي لرشطة البلديةا

السرتة

31012099
رمز املنتج : 

31011699
رمز املنتج : 

31011299
رمز املنتج : 

  Sympatex نسيج  من  مزدوجة  طبقة  من  السرتة  صنع  تم 
حامية  ورشيحة  سحاب  باستخدام  تغلق   . للتنفس  القابل 
مزدوجة. يوجد تحت الرشيحة جيب عمودي مع سحاب. توجد 
ياقة من الفراء ميكن ازالتها وعىل األكتاف  هناك الكتفيات. تم 
وضع ركائز لتعليق العالمات التعريفية يف الجزء األمامي من 
السرتة وعىل األكامم . عىل الخرص هناك جيوب مائلة مع غطاء 
من  برشائح  األكامم  فتحة  تعديل  يتم   . مخفية  وكبسات 
سحابات  مع  فتحات  هناك  السرتة  جانبي  عىل   . الفيلكرو 
وأرشطة عاكسة عىل منطقة الكتف من األمام . تم وضع كتابة 

.3M من الرقائق الحرارية العاكسة
M, L, XL, XXL :األحجام

القميص
نسيج  من  صنعها  تم   . ة  طيّ لها  ياقة  مع  مستقيم  منط  هو 
عىل   . باألزرار  يزرر   . والقطن  اإلصطناعية  املواد  من  خليط 
مع  جيوب  الصدر  عىل   . ازالتها  ميكن  كتفيات  هناك  األكتاف 
تم   . بأزار  تزرر  بأساور  األكامم  أطراف  تنتهي   . وأزرار  أغطية 
. ركائز لتعليق  تشكيل طيات عىل الظهر من أجل راحة أكرب 

العالمات وضعت عىل الصدر واألكامم .
M, L, XL, XXL :األحجام

الرسوال
اإلصطناعية  املواد  من  خليط  نسيج  من  الرسوال  صنع  تم 
. الحزام له حلقات . األرجل  والقطن . يغلق باألزرار وسحاب 
ذات منط مستوي ( قصة مستقيمة ) ويوجد عىل الخرص شق 
مائل للجيب . عىل الجزء الخلفي من الرسوال هناك جيب مع 

غطاء.
M, L, XL, XXL :األحجام
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COMBAT

PROBE

رية
سك

الع
اء 

ألزي
ا

31012499
رمز املنتج : 

31012899
رمز املنتج : 

السرتة

السرتة

اإلصطناعية مع طالء  املواد  سرتة قصرية مصنوعة من 
الخرص مع  الجيوب عىل منطقة  اثنان من  . يقع  واق 
غطاء بالفيلكرو . منطقة اإلبط تم توسيعه باستخدام 
اضافات من أجل قدر أكرب من الراحة وحرية الحركة . 
THINSU- يوجد للسرتة وجهان وعزل حراري من املواد

LATE. وضعت أرشطة خاصة (رندر) يف الجزء السفيل 
من السرتة ويف نهاية األكامم . تغلق بسحاب مع منزلق 
مزدوج تم وضع رشيحة واقية تحته . الجانب االخر من 
 3M عاكسة  رمادية  أرشطة  مع  برتقايل  لونه  السرته 

مخيطة لتسهيل رصد املستخدم .
M, L, XL, XXL :األحجام 

النسيج  من  مصنوعة  الطويل  الطراز  من  سرتة 
وغطاء  مرتفعة  ياقة  لها   . واق  طالء  مع  االصطناعي 
.يغلق  وحجمه  ارتفاعه  تعديل  ميكن  للفصل  قابل 
من  واثنني  املنزلقات  من  اثنني  مع  سحاب  بإستخدام 
الركائز  اثنان من  يقع   . الكبسات  الواقية مع  الرشائح 
لتعليق امليكروفون واجهزة الراديو عىل منطقة الكتف 
املزدوجة تم وضعها عىل منطقة  الجيوب  اثنان من   .
فتحة  مع  والسفيل  غطاء  له  اعالها  والتي  الصدر 
لتعليق  حلقة  األيرس  الجيب  عىل  يوجد   . جانبية 
املشابك. اثنان من جيوب الباسبول املائلة وضعت عىل 
ليفية  أرشطة  األمامية  الجهة  عىل  يوجد   . الخرص 
لتعليق العالمات التعريفية . األكامم لها اساور ويتم 
تعديل فتحة الكم باستخدام رشائح الفيلكرو . توجد 
واقي  يوجد  الظهر  عىل   . اإلبط  تحت  تهوية  فتحات 
مغلق بواسطة الفيلكرو وتحته نسيج يحمل العالمات 
شبكة  من  مصنوعة  السرتة  بطانة   . التعريفية 
تريكو  من  مصنوع  السرتة  تحت  اللباس   . اصطناعية 
Sympatex  القابل للتنفس –Windmaster  وله اثنان 
تم   . الخرص  عىل  وضعت  سحابات  مع  الجيوب  من 

تثبيته اىل السرتة باستخدام سحابات.
M, L, XL, XXL :األحجام
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القابل    Sympatex تم صنعها من ثالث طبقات من نسيج
للتنفس وتوفر حامية من األمطار والرياح والربد .

السرتة من طراز القص املستقيم مع األكامم الرغالن . الياقة 
 . الجسم  حرارة  عىل  وتحافظ  الرياح  من  تحمي  املرتفعة 
األرشطة العاكسة 3M التي تم تركيبها عىل الجزء األمامي من 
.  اإلغالق من األمام عىل  السرتة تسهل من رصد املستخدم 
 . للحامية  مزدوجة  ورشائح  سحاب  باستخدام  الطول  كامل 
يوجد عىل الصدر اثنان من الجيوب  تغلق بسحابات وغطاء 
, يوجد عىل الجيب األيرس ركيزة لحمل العالمات املخفية . 
جميع الجيوب الخارجية تغلق بسحابات مقاومة للامء . تم 
التعريفية  العالمات  لتعليق  األمام  من  ركائز  وضع 
للمستخدم . توجد فتحات تهوية مع سحابات تحت اإلبط . 
الشد  خالل  من  يتم  السرتة  وعرض  الخرص  محيط  تعديل 
مع  فتحات  توجد  للسرتة  الجانبية  الحواف  عىل   . باألربطة 
سحابات متكن من الوصول اىل جيوب الرسوال . ميكن فصل 
Sympa- غطاء الرأس . لباس تحت السرتة مصنوع من تريكو

.  Windmaster– القابل للتنفس  tex
وفقا لطلب العمالء ميكن وضع كتابة من الرقائق العاكسة 
3M عىل الظهر واألكتاف وكذلك العالمات املطرزة عىل لباس  

تحت السرتة .
M, L, XL, XXL :األحجام

رية
سك

الع
اء 

ألزي
ا

31014499
رمز املنتج : 

31014099
رمز املنتج : 

بدلة التزلج

 سرتة التزلج

الرسوال من الطراز املستقيم مع حامالت مرنة . له بطانة من 
باستخدام  يغلق   .  THINSULATE الحراري  العزل  مواد 
تم   . للامء  مقاومة  سحابات  لها  الجيوب   . وسحاب  كبسة 
طالء  مع  اصطناعي  بنسيج  لألرجل  الداخلية  الجهة  تقوية 

واق وكذلك تم تقوية الركب .
 يوجد عىل الجزء السفيل من األرجل سحابات لتسهيل ارتداء 
الرسوال . التنظيم اإلضايف لحجم فتحة األرجل يتم باستخدام 
رشائح الفيلكرو . يوجد عىل الخرص حلقات.  الحزام مصنوع 
االبزيم  بإستخدام  تغلق  املزدوجة  االصطناعية  األرشطة  من 

البالستييك مع التأمني املزدوج .
M, L, XL, XXL :األحجام 

رسوال التزلج
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ذية
ألح

 وا
وط

الب

البوط واألحذية
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EUR
US
UK
cm

39
6.5
6

26

40
7

6.5
26.5

41
8

7.5
27.5

42
8.5
8

28

43
9.5
9

28.5

44
10
9.5

29.5

45
11

10.5
30

46
11.5
11

30.5

ذية
ألح

 وا
وط

البوط واألحذية التي يتم انتاجها من قبل رشكة "منتجات ميىل دراغيتش " مصنوعة من الجلد الطبيعي عايل الجودة وشديدة الب
املقاومة للامء . يتم انتاجها يف عدة مناذج مختلفة ( صيفي ، شتوي و عام) وفقا للنظام الفرنيس يف املقاسات الذي يرتاوح ما بني 39 

 .   OUTLAST® و  SYMPATEX  إىل 46 . تم وضع مواد متعددة الطبقات مبا يف ذلك
تم تصميم النعل املطاطي ذو الكثافة العالية بحيث يكون مرن ومقاوم للتشقق والكشط ويف نفس الوقت يكون أقل ما ميكن يف 

الوزن . الجزء العلوي من البوط واألحذية اما أن يكون ملصقا بالنعل أو ملصقا ومخيطا اعتامدا عىل النموذج .

جدول مقارنة مقاسات األحذية

مقاوم للرياح

مقاوم للامء

مرصف للرطوبة
ناعم من الجهة الداخلية

.يحافظ عىل درجة حرارة الجسم املثىل مع وزن منخفض

Wind Master Sympatex
membrane

قابل للتنفس

مقاوم للرياح

مقاوم للامء

100% 

100%

 %100قابل للتنفس

و  للتنفس  عالية  قابلية  عنده     SYMPATEX غشاء
%100 عازل للرياح و%100 مقاوم للامء وذو تكنولوجيا 
عالية تستخدم يف صنع املالبس، األحذية ، القفازات و 

القبعات . 
قدر  وتوفر  فعالة  حامية  تؤمن    SYMPATEX مواد 

كبري من الراحة .
الذي  العالية  التكنولوجيا  نسيج  هو   OUTLAST  
يستخدم لتبطني األحذية ذات الجودة العالية لتنظيم 
الحرارة . تكنولوجيا OUTLAST تنظم حرارة الجسم 
بامتصاص وإطالق الحرارة مام ينىشء مناخ صغري فريد 

يحافظ عىل درجة الحرارة املثىل للقدم . 

 يتم توزيع الحرارة من
خالل مواد              الحرارية – الدقيقة
مقلصة من األماكن الساخنة والباردة  

OUTLAST

OUTLAST مواد

املواد
 املحيط

الغشاء الخارجي

 الحرارة املرتاكمة تعود مرة
 أخرى إىل الجسم اذا لزم
 االمر محافظة عىل درجة
 حرارة الجسم املناسبة

الجسم

 الحرارة الزائدة املتولدة من الجسم هي
 املمتصة من قبل              مانعة بذلك

 ارتفاع درجة الحرارة أكرث مام ينبغي

OUTLAST

®

®

®
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احذية

البوط

TACTIC

PROFESSIONAL

املدبوغ  الجلد  من  صنعها  تم  امليدان  أحذية  هي 
للامء  مقاوم  يكون  بحيث  ومعالج  للطي  املقاوم 
 . للتشقق  ومقاوم  ونعومته  بتوهجه  ويحتفظ 
غشاء  مع  تصنع  أو  الجلد  من  الداخلية  البطانة 

. OUTLAST أو مواد  ®SYMPATEX
تم صنع النعل من املطاط أو مزيج املطاط و البويل 
يوريثني ، وبالنسبة للجزء العلوي تم تثبيته باللصق 

أو باللصق والخياطة.
اللون : اسود

املقاسات: من 39 إىل 46

املدبوغ  الجلد  من  صنعها  تم  امليدان  أحذية  هي 
للامء  مقاوم  يكون  بحيث  ومعالج  للطي  املقاوم 
 . للتشقق  ومقاوم  ونعومته  بتوهجه  ويحتفظ 
غشاء  مع  تصنع  أو  الجلد  من  الداخلية  البطانة 

. OUTLAST أو مواد  ®SYMPATEX
تم صنع النعل من املطاط أو مزيج املطاط و البويل 
يوريثني ، وبالنسبة للجزء العلوي تم تثبيته باللصق 

أو باللصق والخياطة.
اللون : اسود

املقاسات: من 39 إىل 46

31603099
رمز املنتج : 

31601099
رمز املنتج : 

ذية
ألح

 وا
وط

الب
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هر
لظ

ب ا
قائ

وح
ب 

قائ
لح

ا

الحقائب وحقائب الظهر
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ATU
طبقة  مع  القوي  الصناعي  النسيج  من  صنعها  تم 
تركيبها   . القتالية  املعدات  لحمل  مصممة  واقية. 
الكيل  الحجم  للحمولة.  متعادل  بتوزيع  يسمح 
عىل  الحمولة  جيوب  إزالة  ميكن   . لرتا   120 حوايل 
جيب  كل   . مستقل  بشكل  واستخدامها  الجانبني 
حجمه حوايل 7.5 لرت. حجم القسم الرئييس حوايل 85 
لرت وله غطاء قابل لإلزالة حجمه حوايل 5 لرتات. يف 
القسم الرئييس هناك جيب لوضع البندقية . الغطاء 
وكذلك  سحابات  لها  واألمامية  الجانبية  والجيوب 
الجيب  داخل  يوجد   . صناعية  بحبال  شدها  ميكن 
األمامي فتحة اضافية مع سحاب للوصول اىل القسم 
الرئييس. يوجد يف الجزء السفيل من القسم الرئييس 
اليه  الوصول  وميكن  بسحاب  يغلق  منفصل  مكان 
الرئييس  والقسم  الجيوب  تأمني  تم  الخارج.  من 
بشكل إضايف باألرشطة االصطناعية للشد . عىل الجزء 
لسحب/حمل  مقبض  هناك  الحقيبة  من  األمامي 
الصدر  توضع عىل  التي  واألرشطة  .األحزمة  الحقيبة 
التثبيت  حزام  تعديلها.  وميكن  باإلسفنج  مبطنة 
وميكن  باإلسفنج  تبطينه  تم  كذلك  الخرص  حول 
تعديله ويغلق باستخدام ابزيم بالستييك مع تأمني 
ومغلف  صلب  الحقيبة  من  الخلفي  الجزء   . ثاليث 
الحقيبة  تجهيز  ميكن   ، الطلب  عند   . باإلسفنج 

بغطاء مقاوم للامء .
األلوان : مموهة ، أخرض ، أزرق ، أسود

هر
لظ

ب ا
قائ

وح
ب 

قائ
لح

حقيبة الظهرا

31900199
رمز املنتج : 
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هر
لظ

ب ا
قائ

وح
ب 

قائ
لح

ا  حقيبة الظهر املركبة
حقيبة الظهر املركبة مصنوعة من املواد االصطناعية 

عالية الجودة املقاومة لالهرتاء .
 تصميم الحقيبة يسمح بتوزيع متعادل للحمولة . 
تتكون حقيبة الظهر املركبة الخاصة بنا من جزئني: 
ميكن  منهام  وكل  القتالية  والحقيبة  النقل  حقيبة 
لها  منهام  حقيبة  كل   . مستقل  بشكل  استخدامها 
ومقبض  للتعديل  قابل  باالسفنج  مبطن  حزام 
وأحزمة قابلة للتعديل لحمل أكياس النوم والحصري 

أو الخيام .

غطاء  مع  رئييس  قسم  من  النقل  حقيبة  تتكون 
بني  غطاء.  مع  الجانبية  الحمولة  من جيوب  واثنني 
هذه الجيوب والجهات الجانبية من الحقيبة توجد 
السطح  عىل   . البندقية  لوضع  كافية  مساحة 
هناك  الخلفية  الجهة  عىل  الغطاء  من  الخارجي 
الحقيبة  لتثبيت  األحزمة  طول   . سحاب  مع  جيب 
باألبازيم  وتغلق  تعديله  والخرص ميكن  الصدر  عىل 

البالستيكية .
األبعاد : 750 مم × 600 مم × 220 مم 

الحجم : 60 لرتا ( مع الجيوب)

غطاء  له  رئييس  قسم  من  القتالية  الحقيبة  تتكون 
تم  املنفصلة  الجرابات  من  اثنني  ومن  سحاب  مع 
أحزمة  لها   . املعدنية  باألبازيم  الحقيبة  إىل  تثبيتها 
قابلة للتعديل مع ابزيم بالستييك لتثبيت الحقيبة 

عىل الصدر .
الحجم حوايل : 25 لرتا .

األلوان : مموهة ، أخرض ، أزرق ، أسود

31900099
رمز املنتج : 
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ب ا
قائ

وح
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قائ
لح

حقيبة الظهر الطبيةا

حقيبة الضباط

يشمل عرضنا حقيبة الظهر الطبية التي تم تصميمها للذين 
يعملون يف املجال الطبي . نحن نقدم هذه الحقائب يف مناذج 
مختلفة  لفرق اإلنقاذ والجيش والرشطة . توفر هذه الحقائب 
الطبية  املواد  اىل  الوصول  ورسعة  للمحتويات  جيد  فصل 
باإلضافة اىل حملها املريح .  مصممة بحيث تحمي املحتويات 
من  مناذج  ثالثة  هناك   . امليكانيكية  والصدمات  الرطوبة  من 
 ، األولية  اإلسعافات  حقيبة   : بنا  الخاصة  القياسية  الحقائب 

الحقيبة الطبية وحقيبة الطبيب .

باملعدات  لالحتفاظ   الضباط  حقيبة  تستخدم 
عالية  مواد  من  مصنوعة   . الرضورية  واملستلزمات 

الجودة .

31900299
رمز املنتج : 

31900399
رمز املنتج : 
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األحزمة والجرابات
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تم تصميم الحزام التكتييك للقوات الخاصة . مصنوع من نسيج صناعي عايل املتانة مبطن باالسفنج وأرشطة كاملية من مواد 
اصطناعية . ميكن تعديل طول األحزمة وتغلق بإبزيم بالستييك مع تأمني مزدوج .ميكن تعليق جرابات مختلفة عىل الحزام ، عىل 

سبيل املثال: 
- جراب للمخزن اإلحتياطي

- جراب لألصفاد
- جراب لحمل السالح املنخفض

_ جراب للموتوروال
الجرابات مصنوعة من نسيج صناعي عايل املتانة ولها فتحات لتمرير األحزمة .

جراب املوتوروال مصنوع لنوع Gp-300 ومجهز بحاملة اصطناعية لتأمني الجهاز . جراب األصفاد واملخزن اإلحتياطي لها غطاء 
بالكبسات وأرشطة الفيلكرو . الفتحات يف الجزء السفيل تضمن جريان املياة .

بنية الجرابات للحمل املنخفض تجمع بني الحمل اآلمن للسالح و السحب الرسيع له . يتم تأمني السالح باألرشطة البالستيكية 
أو الحامالت . تم تثبيت جراب املسدس عىل معدات الحمل املنخفض والتي يربط اىل الحزام باستخدام األرشطة التي ميكن تعديل 
طولها . الجرابات ومعدات الحمل املنخفض مصنوعة من نسيج عايل املتانة ومبطن باإلسفنج. الجزء الرئييس من معدات حمل 
السالح املنخفض هي األرشطة االصطناعية واملرنة التي تلف حول الساق وبهذا تثبت الجراب . بهذه الطريقة ميكن سحب السالح 

برسعة وارجاعة إىل مكانه يف الجراب . الجراب له نظام لتعديل قوة الشد.
اللون : أسود

CZ99 ، Magnum 357 ، Glock 17/19 ، 7.62 ، HS2000 ، Sig Sauer 225 : النامذج

1.
2.
3.
4.
5.

31900499
31900599
31900699
31900799
31900899

ت
رابا

لج
 وا

مة
حز

األ

أجزاء املجموعةالرقم التسلسيل
جراب للمخزن اإلحتياطي

جراب لألصفاد
جراب لحمل السالح املنخفض

 جراب ألجهزة الراديو
حزام

رمز املنتج

الحزام التكتييك
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طقم الجلد األبيض / األسود
تم تصميم هذه املجموعة لرجال الرشطة الستخدامها عند القيام بدوريات منتظمة . مناسب لحمل السالح الجانبي وتعليق 

املعدات الرضورية األخرى . الطقم مصنوع من الجلد عايل الجودة .
يتم االغالق باستخدام األبازيم املعدنية . جراب املسدس مع الحامل مصنوع من الجلد عايل الجودة ومقوى بالبالستيك . للجراب 
بطانة من الجلد . التعزيز البالستييك يضمن صالبة الجراب مام يتيح رسعة سحب وارجاع املسدس اىل مكانه. تم تأمني السالح 
برشيط جلدي .  تتألف هذه املجموعة من : الحزام ، جراب املسدس  ، جراب ااملخزن االحتياطي ، جراب لألصفاد ، جراب للمصباح 

اليدوي ، جراب ألجهزة الراديو ، حلقة للهراوة .
ميكن اضافة عنارص أخرى إىل هذه املجموعة حسب طلب العمالء .

األلوان : أسود أو أبيض 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

31900999
31901099
31901199
31901299
31901399
31901499
31901599
31901699

رمز املنتجأجزاء املجموعةالرقم التسلسيل
حلقات الحزام

جراب مزدوج للمخازن
جراب ألجهزة الراديو

جراب لألصفاد
جراب املصباح للمسدس

حامل الهراوة
جراب املسدس

حزام

ت
رابا

لج
 وا

مة
حز

األ
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2

8 9

ATU

يتم صنع هذا الحزام من النايلون املقوى باملواد البوليمرية من الجهة الداخلية من أجل توفري قدر أكرب من املتانة والراحة . يتم 
تعديل الطول بواسطة رشيط الفيلكرو واالغالق باستخدام اإلبزيم البالستييك مع التأمني املزدوج .

تتألف هذه املجموعة من : الحزام ، بطانة الحزام ، جراب مزدوج لألصفاد ، جراب للقفازات ، جراب ألجهزة الراديو ، جراب مزدوج 
للمخازن ، جراب املصباح للمسدس ، جراب ألربع مخازن ، جراب املسدس .                  

  
اللون : أسود

CZ99 ، Magnum 357 ، Glock 17/19 ، 7.62 ، HS2000 ، Sig Sauer 225 : الجراب يناسب النامذج التالية

 الحزام

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

31901799
31901899
31901999
31902099
31902199
31902299
31902399
31902499
31902599

رمز املنتجأجزاء املجموعةالرقم التسلسيل
الحزام

بطانة الحزام
جراب مزدوج لألصفاد

جراب للقفازات
جراب ألجهزة الراديو

جراب مزدوج للمخازن
جراب املصباح للمسدس

 جراب ألربع مخازن
جراب املسدس

ت
رابا

لج
 وا

مة
حز

األ

مع الجرابات
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

31902699
31902799
31902899
31902999
31903099
31903199
31903299
31903399

رمز املنتجأجزاء املجموعةالرقم التسلسيل

 جراب املخزن
جراب ألجهزة الراديو

جراب القفازات
جراب املصباح
حامل الهراوة
حامل الهراوة

جراب املسدس
حزام

حزام مع رشيط عاكس وجرابات
ت

رابا
لج

 وا
مة

حز
األ

بإبزيم  . يغلق  الحزام  لتعديل طول  أربعة حلقات   الحزام  . يوجد عىل  مصنوع من رغوة مقاومة للامء مع بطانة اصطناعية 
بالستييك يف ثالثة أرشطة . الرشيط العاكس 3M لتسهيل رصد املستخدم .

تتألف هذه املجموعة من : جراب املخزن ، جراب ألجهزة الراديو ، جراب القفازات ، جراب املصباح ، حامل الهراوة               ،
 حامل الهراوة ، جراب املسدس ، حزام  .  

كل الجرابات لها حلقات للتعليق عىل الحزام .

 STOP

 STOP
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جراب املسدس للساق

ت
رابا

لج
 وا

مة
حز

الجراباتاأل
املواد  أو  الجلد  من  الجودة  عالية  مواد  من  واألحزمة  الجرابات  صنع  تم 
االصطناعية لتلبية متطلبات العمالء من حيث املتانة والراحة . نقوم بإنتاج 
األحزمة  توفر  والبنادق.  املسدسات  ومعايري  أنواع  لجميع  املسدس  جراب 

تركيبات عديدة مع جرابات مختلفة .

31906999
رمز املنتج : 

31907199
رمز املنتج : 

31907099
رمز املنتج : 

جراب املسدس لالرتداء الجانبي

 جراب للمسدس عىل الحزام
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األ الجرابات

 جراب املسدس لالرتداء املخفي

31904399
رمز املنتج : 

جراب املسدس لالرتداء املخفي

31904599
رمز املنتج : 

 جراب املسدس لحزام الجلد

31904799
رمز املنتج : 

جراب املسدس للساق

31905099
رمز املنتج : 

جراب املسدس عىل الحزام

31905499
رمز املنتج :  جراب املسدس لالرتداء تحت اإلبط

31905599
رمز املنتج : 

 جراب املسدس للسحب الرسيع

31905399
رمز املنتج : 

جراب املسدس للساق

31904999
رمز املنتج : 
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 جراب املخزن االحتياطي لـ

31906699
رمز املنتج : 

ت
رابا

لج
 وا

مة
حز

الجراباتاأل

 جراب للمخزن الفارغ
31906799

رمز املنتج : 

جراب مخزنني لـ

31906499
رمز املنتج : 

جراب للقناع الواقي

31906599
رمز املنتج : 

جراب املخزن

31906899
رمز املنتج : 

 جراب للقنبلة

31906199
رمز املنتج : 

جراب ملخزنني

31906299
رمز املنتج : 

جراب لقنبلة الدخان

31906399
رمز املنتج : 

 جراب للذخرية االحتياطية

31906099
رمز املنتج : 

 AK 

HKMP5
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1
2
4
8

12
32
38
46
52
60
66
70
76
80
88
92
96

ت
ويا

حت
امل

املحتويات

 االلواح البالستية

الشهادات
 الخوذ

من نحن

األحزمة والجرابات
الحقائب وحقائب الظهر

البوط واألحذية
األزياء العسكرية

الصديريات
االفرول

مالبس التمويه
شبكات التمويه 

املالبس الواقية

الدروع البالستية
معدات مكافحة الشغب 

بدلة إزالة املتفجرات
السرتات البالستية



MAKEDONSKA 11,   23000 ZRENJANIN,   SERBIA
TEL/FAX:  +381 23 530 457

E-mail: mdragic@armyequipment.com
www.armyequipment.com

MAKEDONSKA 11,   23000 ZRENJANIN,   SERBIA
TEL/FAX:  +381 23 530 457

E-mail: mdragic@armyequipment.com
www.armyequipment.com


	01 Slemovi - strane 4-5 A
	01 Slemovi - strane 6-7 A
	02 Balisticke ploce - strane 08-09 A
	02 Balisticke ploce - strane 10-11 A
	03 Balisticki prsluci - strane 12-13 A
	03 Balisticki prsluci - strane 14-15 A
	03 Balisticki prsluci - strane 16-17 A
	03 Balisticki prsluci - strane 18-19 A
	03 Balisticki prsluci - strane 20-21 A
	03 Balisticki prsluci - strane 22-23 A
	03 Balisticki prsluci - strane 24-25 A
	03 Balisticki prsluci - strane 26-27 A
	03 Balisticki prsluci - strane 28-29 A
	03 Balisticki prsluci - strane 30-31 A
	04 Deminersko odelo - strane 32-33 A
	04 Deminersko odelo - strane 34-35 A
	04 Deminersko odelo - strane 36-37 A
	05 Balisticki stitovi - strane 38-39 A
	05 Balisticki stitovi - strane 40-41 A
	05 Balisticki stitovi - strane 42-43 A
	05 Balisticki stitovi - strane 44-45 A
	06 Intervencijska oprema - strane 46-47 A
	06 Intervencijska oprema - strane 48-49 A
	06 Intervencijska oprema - strane 50-51 A
	07 Zastitna odela - strane 52-53 A
	07 Zastitna odela - strane 54-55 A
	07 Zastitna odela - strane 56-57 A
	07 Zastitna odela - strane 58-59 A
	08 Kamuflazne mreze - strane 60-61 A
	08 Kamuflazne mreze - strane 62-63 A
	08 Kamuflazne mreze - strane 64-65 A
	09 Kamuflazna odela - strane 66-67 A
	09 Kamuflazna odela - strane 68-69 A
	10 Kombinezoni - strane 70-71 A
	10 Kombinezoni - strane 72-73 A
	10 Kombinezoni - strane 74-75 A
	11 Takticki prsluci - strane 76-77 A
	11 Takticki prsluci - strane 78-79 A
	12 Uniforme - strane 80-81 A
	12 Uniforme - strane 82-83 A
	12 Uniforme - strane 84-85 A
	12 Uniforme - strane 86-87 A
	13 Cizme i cipele - strane 88-89 A
	13 Cizme i cipele - strane 90-91 A
	14 Rancevi i torbe - strane 92-93 A
	14 Rancevi i torbe - strane 94-95 A
	15 Kaisevi i futrole - strane 96-97 A
	15 Kaisevi i futrole - strane 98-99 A
	15 Kaisevi i futrole - strane 100-101 A
	15 Kaisevi i futrole - strane 102-103 A
	16 Sadrzaj - strane 105 A
	17 Korica zadnja

