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ROZWIĄZANIA MOBILNOŚCI WOJSK
TRACKWAY firmy FAUN jest innowacyjnym
rozwiązaniem w kwestii zapewnienia mobilności
dla transporterów, czołgów
przygotowania
tymczasowych lądowisk dla śmigłowców i
ściągania samolotów, które wytoczyły się z pasa
startowego.
TRACKWAY
jest
pokryciem
drogowym będącym efektywnym rozwiązaniem
zapewniającym pokonywanie przez wojska
terenów podmokłych, bagiennych, śnieżnych,
morskich oraz pustynnych. Zapewnia urządzenie
dróg na przełaj, utrzymanie dróg istniejących,
podejście do przepraw na każdej przeszkodzie
wodnej i terenowej, organizację tymczasowych

lądowisk dla śmigłowców i odzyskiwanie
samolotów, które wytoczyły się z pasa. Produkt
został zaprojektowany i opracowany dla
Ministerstwa Obrony Wielkiej Brytanii i jest
używany przez Armię Brytyjską oraz 30 innych
armii na całym świecie.
FAUN jest przedsiębiorstwem niemieckim,
częścią Grupy KIRCHHOFF. FAUN dostarczał
mosty czołgowe, mosty pływające, łodzie
desantowe, silnikowe ścigacze torpedowe,
napędzane
rakietowo
kotwice,
komory
dekompresyjne ale głównym produktem Firmy
FAUN są systemy elastycznych pokryć drogowych

• System szybkiej naprawy pasa startowego (RRR) firmy FAUN

• System Mat dla Samolotów Lądujących firmy FAUN (ALM)

• Elastyczne Pokrycia Drogowe dla Pojazdów Ciężkich (HGMS) firmy FAUN

• Elastyczne Pokrycia Drogowe dla Pojazdów Średnich (MGMS) firmy FAUN

• RRR wykorzystuje system modułowych mat aluminiowych

• ALM jest modułowym systemem lotniska

• HGMS to modułowy system pokrycia drogowego MLC 70

• MGMS to modułowy system elastycznego pokrycia drogowego MLC 30

• Zapewniając doraźną naprawę lotnisk.

• Wykorzystuje system modułowych mat aluminiowych

• Zapewniający zastępczy przejazd po trudnym terenie

• Zapewniający doraźny przejazd po różnorodnym terenie

• Loty operacyjne mogą zostać wznowione w bardzo krótkim czasie

• Zapewnienia czasowe prowadzenie operacji lotniskowych

• Nadaje się do użycia podczas przejazdu czołgów i ciężkich pojazdów

• Nadaje się do pojazdów wyposażonych w opony pneumatyczne

• Do naprawy po ataku nieprzyjaciela lub w wypadku katastrofy

• Do użycia w trakcie strategicznych operacji lub w wypadku katastrofy naturalnej

naturalnej

• Loty operacyjne mogą zostać wznowione w bardzo krótkim czasie

• TRACKWAY to panele aluminiowe tworzące pokrycie

• FASTRACK to system rozwijania i zwijania pokrycia przeznaczony do użycia z

• Pozwala szybko utworzyć minimalny wymagany odcinek pasa

• Zapewnienie zastępczego lotniska w różnych warunkach środowiskowych

• TRACKRACK jest to system rozkładania i składania pokrycia

TRACKWAY

startowego

• Używany do tworzenia zastępczych dróg kołowania i płyt postojowych

•

SPOOLRACK- zapewnia dodatkowe odcinki pokrycia, przeznaczony

• Może być zbudowany/Osadzony na płaskiej platformie na wielu różnych

• Używany do tworzenia zastępczych dróg kołowania i płyt postojowych

• Może zapewnić zastępcze lądowiska dla śmigłowców

do użycia z Trackway

pojazdach

• Odzyskania samolotów, które wytoczyły się z pasa

• Lądowiska testowe samolotów pionowego startu i lądowania

gąsienicowych

• TRACKWAY to panele aluminiowe tworzące podłoże

• Bardzo szybki i efektywny proces rozkładania

• Opcjonalnie zaczepy kontenerowe ISO0668 do zdejmowania przy użyciu dźwiga

• Skuteczne rozwiązanie problemu w kwestii lądowisk dla helikopterów

• 50 m pokrycia może być położone w mniej niż 10 minut

• 32 m pokrycia może być położone w mniej niż 10 minut

• Mata 11 m x 16 m jest skodyfikowana przez NATO

• Skodyfikowana wersja NATO

• Skodyfikowana wersja NATO








Maty lądowiskowe dla śmigłowców, firmy FAUN
(HLM)
HLM jest modułowym systemem lądowisk dla
śmigłowców Używa modułowych paneli z aluminium
Zapewniający doraźne wznowienie lotów
śmigłowców
Przeznaczony do użycia w różnych środowiskach
W celach rekreacyjnych wykorzystywany przez hotele
i organizatorów imprez
Zapewnia wsparcie logistyczne na różnorodnym
terenie

ROZWÓJ
PRODUKTU
Firma FAUN posiada duży zespół inżynierów
odpowiedzialnych za projektowanie i rozwój. Zespół pracuje
nad wieloma projektami by zapewnić rozwiązania dla
mobilności wojsk na wysokim poziomie na całym świecie.
Zespół badawczo rozwojowy współpracuje z siłami zbrojnymi
z całego świata tak by systemy elastycznych pokryć
drogowych spełniały wymagania i standardy operacyjne
Firma jest dostawcą sprzętu wojskowego dla Wielkiej Brytanii
i rynku światowego od ponad 40 lat. TRACKWAY był (jest
używany - lepiej brzmi) używany przez Armię Brytyjską i
ponad 30 innych armii na całym świecie.
Firma FAUN z chęcią podejmie się zaprojektowania i
opracowanie nowych produktów zarówno do użytku
wojskowego jak i cywilnego.
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