
املواصفات

املحرك: 4.5-لرت، 8 أسطوانات، تريبو ديزل   /   القوة: 151 كلو واط عند 3400 دورة / دقيقة 

 العزم: 430 نيوتن مرت عند 1200-3200 دورة / دقيقة   /   السرعة القصوى: < 140 كم/ ساعة

)4.5D V8( 79 استناداً عىل مجموعة نقل الحركة لتويوتا الند كروزر

SVI MAX 3
The Versatile APC

SVI MAX 3
ناقلة جنود مصفحة متعددة االستخدامات

SPECIFICATIONS* 

Engine: 4.5-litre, 8-cyl, turbodiesel     /     Power: 151 kW @ 3 400 r/min

Torque: 430 Nm @ 1 200-3 200 r/min     /     Top speed: >140 km/h

 *based on the Toyota Land Cruiser 79 4.5D V8 powertrain
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• Built on the trusted Toyota Land Cruiser  
79-series chassis 

• Proven Toyota powertrain

• Upgraded suspension, wheels and  
tyres to improve go-anywhere ability and  
ride comfort

• Upgradable to B7 and blast protection

• Damage resistant against riot-type attacks

• Cost effective solution with low  
running costs

مبنية عىل هيكل تويوتا الند كروزر 79 العتيد  •

مجموعة نقل الحركة  ذات الكفاءة العالية   •
من تويوتا

نظام تعليق وعجالت وإطارات مطورة لتحسني   •
القدرة عىل الذهاب إىل أي مكان باإلضافة اىل 

راحة القيادة

قابلة للرتقية إىل مستوىB7 والحماية ضد   •
االنفجارات

مقاومة األضرار ضد هجمات الشغب  •

حل فعال من حيث التكلفة مع تكاليف   • 
تشغيل منخفضة

PROTECTION

PROTECTION LEVEL

B6 Assault rifles  
up 7.62x51mm  
including AK47

MATERIALS USED

38 mm armoured  
glass and steel  

armoured plates

TOTAL MASS

3 499 kg

BUILD TIME

12 weeks

TARGET MARKET

Military, security,  
mining

DRIVER’S  
WINDOW OPENING

Fixed

الحماية

مستوى الحماية

ضد بنادق هجومية من 
 طراز B6 تصل إىل 

 7.62 × 51 ملم بما يف 
ذلك أي يك 47

املواد املستخدمة

38 ملم من الزجاج 
املصفح والصفائح 
املصفحة الفوالذية

الحجم الكيل

3499 كجم

مدة التصنيع

12 اسبوع

السوق املستهدف

 القطاع العسكري 
واألمني والتعدين

فتح نافذة السائق

ثابتة

CATEGORIES

DOUBLE CAB

ARMOURED 
PERSONNEL CARRIER

الفئات

مركبة ذات مقصورتني

ناقلة جنود مصفحة
 


