FoxHall Airbase i bergen norr om New Tokyo!
FoxHall Airbase ligger ca 15 mil norr om New Tokyo uppe i bergen på 4500 meters höjd!
Flygbasens mesta verksamhet är nere i berget och speciella hissar för stridsflygplan,
helikoptrar och bombplan upp till marknivå! Hangarer och verkstäder samt mycket av
bostäder, stridsledning, bränsle, vapenförråd och olika utrymmen för FoxHalls verksamhet är
skyddat djupt nere i berget! Matsalar, skyddsrum och olika reaktionsområden med fin natur
i stora komplex med artificiellt ljus samt två antimateriakraftverk och badanläggningar och
nöjesanläggningar finna skyddat djupt nere i berget också!
Olika delar knyts samman med underjordiska tunnlar för maglevtåg och eldrivna fordon!
Maglevtågförbindelse under jord finns till de olika militära centrumen i New Tokyo också!
Exempelvis till Triton Högkvarteret, flottbasen, VulpTex anläggningar och New Tokyos 3
andra militärflygbaser och 2 civila flygplatser samt New Tokyos rymdhamn och Utpost Derp
City med de 4 rymdhissarna och Derp Citys flygplats!
I FoxHalls underjordiska hangarer finns plats för över 2500 stridsflygplan, 870 helikoptrar,
200 O-Sprey, 45 stycken B-1 Lancer 52 stycken B-2 Spirrit!
Området runt FoxHall Airbase skyddas av flera avancerade vapensystem, bland annat
luftvärnsrobotar, laservapen och EMP-vapen!
Byggnader på själva basen skyddas av kraftfält och basen bevakas dels med satelliter från
rymden och ett avancerat radarsystem och ladarsystem!
En bit ifrån FoxHall Airbase finns insprängt i bergen och skyddat från insyn en raketbas med
luckor som öppnas och då kan man från raketbasen skjuta upp så väl rymdskyttel med
materiel till rymden samt skjuta upp kontinentalrobotar med olika vapen ombord – inklusive
kärnvapenstridsspetsar! Var denna raketbas ligger är hemligt!
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Till FoxHall Airbase över jord i bergen finns detta som denna kartar visar!

1: Vulpine Palace – Här bor en del Rävar som har ledande ställning.
2: Foxagon – Ett Vulpint Pentagon!
3: Stridsledningspyramid A!
4: Stridsledningspyramid B!
5: Flygledningstorn!
6: Stridsflygcentral med flera hissar för stridsflygplan och helikoptrar!
7: Hiss för bombplanen!
8: Huvudbyggnad för FoxHalls anstälda!
9, 10, 11: Bostäder för piloter! Underjordiska bostäder finns för dessa också!
12: Flygcentrum och simulatorer med mera!
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