Djuriska Trupplandsättare!
Järven!

Järven är en Foxylvansk trupptransport som bland annat används av Fox Power Rangers, men även andra
Djurgrupper och Djurförband använder Järven.
De starka vridbara jett-agregaten gör att Järven både kan hovra som en helikopter och landa och starta
vertikalt.
Vilket gör att den lätt kan operera från fartyg och är utmärkt trupptransport.
Råstyrkan i dess motorer gör att den kan lyfta tung last.
I dess inre finns plats för upp till 16 djursoldater med utrustning
eller 1 tungt fordon eller 2 lätta fordon.
Beväpning:
50 mm akan som rör sig efter pilotens hjälm.
På fenorna kan Järven bära olika typer av vapen.
Till exempel poddar med 30, 55 och 75 mm raketer.
Samt Hellfirerobotar och Mavericks. Även lättare napalmkapslar och Infernobomber.
Samt jaktrobotar av typen Iris-T, Meteor och Amraam.
Taktisk utrustning:
Avancerad radar, nattkamera, värmekamera och lasermålsökare. Stridsdator med två enheter som
kompenserar varandra.
Viktig info displayad i pilotens hjälm. Vinsch som kan lyfta Djursoldater och utrustning, vinschen är så pass stark
så den kan lyfta mindre fordon.
Skydd:
Pansar i Adiamantium. EMP-skydd, Radarabbsoberande nanofärg, Elektroniska motmedel, radarstörning och
spökmålsteknik.
Indirekt försvar:
EMP-sändare och Microvågssändare.
Övriga fakta:
Topphastighet: 570 km/t.
Max flyghöjd: 14 km.
Tryckkarbin: Ja.
Lufttankning: Ja.
MilCom-system: Ja.
EWS-System: Ja.
Längd: 21 meter.
Bredd: 9 meter.
Höjd: 8 meter.
Vikt: 9 ton. Maxutrustad 16 ton.

Vargtass!

Vargtass är en större trupptransport och Järvens storebror!
Vargtass kan ta ombord 4 stridsvagnar eller andra fordon, en hel del materiell och upp till 35 Djursoldater.
Beväpning:
4 stycken 8 pipiga 35 mm gatlingkanoner framåt, 6 stycken 22 mm Vulkankanoner - 3 stycken åt vardera sidan.
Bakre rampen har 2 stycken 12 mm Miniguns samt 45 mm granatspruta.
Vargtass är utrustad även med en markmålslaser på 580 TW, EMP-sändare och Mikrovågssändare samt robotar
av typen Hellfire, Maverick, JASSM och Sjömålsrobotar samt torpeder och smarta minor.
Vargtass kan även bära mindre taktiska kärnvapen.
Vargtass har även 2 faslasrar mot fientliga luftvärnsrobotar samt 24 stycken jaktrobotar av typen Meteror mot
fientligt flyg.
Skydd:
Adiamantiumhölje, aktivt kamouflage, stealtteknik.
Elektroniska motmedel, radarstörning, signalstörning, facklor och skydd mot EMP.
Teknik:
Smart stridsledning med kraftfull kvantdator.
Avancerat Ladar och Radar system, MilCom system och operativ cybernetisk STRIL-teknik.
Värmekameror, nattkameror, undervattenspaning och röntgenkamera. GPS-Global.
Sikten i pilotens hjälm och tankestyrt vapensystem via pilotens hjälm.
Styrning till Thorhammersateliter.
Övrig info:
Längd: 44 meter.
Bredd: 28 meter.
Höjd: 9 meter.
Motorer: 2 stycken ställbara kraftiga protonjetmotorer.
Maxhastighet: 780 km/t.
Max flyghöjd: 13500 meter.
Kraftkälla: Antimateriahärd.
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