Vulpin Eldkraft!
Fox Power Rangers:
Är ett elitförband av rävar och i viss mån andra djur som har till uppgift att försvara djurrikets
intressen runt om i världen. Fox Power Rangers är specialtränade för att klara av olika uppdrag
och opperationer och har modern teknik. Vi ska titta närmare på Fox Power Rangers teknik här.
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Detta är fiction och fantasi och har inget med verkligheten att göra.

Fox Power Ranger soldaten:

Standardvapnet för en FPR-sodlat är en Heckler und Koch G-36 som är utrustad
oftast med även en granattillsats och laserguidare för flyganfall. Detta är FPRsoldatens primära vapen och hans sekomndära vapen är en Uzi eller Dessert
Eagle, samt stridskniv och tassgranater, flashbangs och rökgranater.
Varje FPR-sodlat har en videocamera som även fungear i mörker på hjälmen,
viktiga data displayas på hjälmens visir som karta, GPS-bilder, sikten,
ammunitionsresurs och textmedelanden från staben. Hjälmen innehåller
radioutrustning också. På soldatens arm sitter en liten stridsdator som används för
att ta bilder, föra över information via satelitlänk osv. Själva stridssräkten är gjord i
ett elektromagnetiskt material som blir stenhårt då det träffas av kulor vilket gör att
fiendens kulor inte tränger igenom och vid en hård träff som av en granat så har
dräkten innbyggde livsuppväckande funktioner som difribilator osv och även kan
injecksera motgift mot nervgas och dyligt i soldatens blodomlopp.
FLYGUNDERSTÖD:
I FPR ingår en stor flygstyrka bestående av stridsflygplan som A-10 Thunderbolt,
F-14 Tomcat, F-15 Strike Eagle, F-16 i olika utföranden, F-18 Hornet/Super
Hornet/Tranan. F-22 Raptor/Wolffighter, Eurofighter/FoxFighter, MiG-25 FoxBat,
MiG-31 FireFox, F-35 JSF/Lightning, F-117 Nighthawk/Ninja, Harrier, JAS-39
Gripen, JAS-41 Vargen och AJS-43 Lodjuret. Samt attackhelikoptrar som Scorpion,
AH-64 Apache och RAH-66 Comanche och tunga bombare som B-1 Lancer, B-2
Spirrit och eldunsderstödsflygplanet C-130 Hercules Spectre.
Opperativt flyg är oftast Black Hawk helikoptar, Lynx helikoptar eller
Huskiehelikoptrar eller trupptransporten ”Järven” som kan ta ombord flera soldater
och stridsvagnar och diverse fordon och startar och landar vetrikalt.

SPECIAL:
Ett bra stridsföband behöver även specialutbildade soldater, ingengörssodlater,
läkarsoldater, ninjor och prickskyttar och sprängare medmera.
Ingengörssodlaterna är utbildade inom olika områden, de ska kunna reparera saker
på slagfältet och även strida och sabotera för fienden. Där är även utbidlade
hackers och kan ta sig in i fiendens datorer och servrar och dyligt och kan använda
EMC-vapen för att slå ut datorer i en hel byggnad eller en radarnläggning eller
stridsledningscentral för fienden.
Flyget är även inblandat i ”ingengörsuppdrag” då de kan släppa kapslar med
koppartrådar som kortsluter kraftledningar och ställverk för firenden.
Läkrasodlaterna har sjukvårdsutbildning och är utbildade psykologer och
krishanterare och deras främsta uppgift är att läka stridande djursoldater i fält både
fysiskt och psykiskt. Läkrasoldeterna bär skottsäkra västar och har en lätt
beväpning av en Uzi och en pistol av antingen modell Walter eller Dessert Eagle
eller Sig Sauer. Läkarsoldeterna bär ibland MP5.
Ninjorna oppererar bakom fiendens linjer och är tränade i flera budosporter men
budo är som sagt en teknik som fungerar i närstrid. Alla soldater i FPR är utbildade
inom nnågon budogren och vanligast är Karate, Tae Kwon Do och Kung Fu. Men
det finns flera olika specialträningar inom budogrenar. Ninjorna kan iaf minst 5 olika
budosporter och är beväpnade med MP-5or med ljuddämpare och NVG för att
opperera snabbt och tyst i mörkret. De är utbidlade för att döda med bara tassarna
och har specialvapen som elpistoler då de ska gripa någon människa och fångstnät
och dyligt samt är utbidlade i sprängteknik precius som sprängarna för att ex
spränga broar och radaranläggningar och luftvärmsramper och dylikt. Ninjorna är
även utrustade med lasergudare för flyganfall.
Prickskyttarna är precis som ninjorna tränade för att opperera bakom fiendens linjer
men deras fräsmta uppgift är att inte synas så kamuflage är deras främsta
specialitet och de är uthålliga och kan springa långt för att inta en position för att
knäppa fiender på långt avstånd. Nu mera från 2010 så har även prickskyttarna
specialutrsutning på sig som med hjälp av kameror och projektorer projekcerar vad
de har bakom sig framför dem, vilket gör dem osynliga. Prickskyttarnas
specialvapen är ett ”Maglevgevär”

Maglevgeväret använder elektromagnetisk supraledande kraft och skickar en
projektil i 6400 km/h som kan slå ut en stridsvagn eller dyligt på väldigt långt håll.
För prickskytte mot människor används som vanligast Barett M-82 eller SR-25.

Sprängarna är oftast beväpnade med en automatkarbin av typen G-36 eller M-16
samt pistol och combatkniv. Sprängarna har även tassgranater och deras uppdrag
är att placera ut sprängladdningar och fjärrutlösa dem för att få fiendens saker att
flyga i luften. Sprängarna är i fyssik vältrimm för att springa fort, tyst och långt. De
vanligsate ”bomberna” som sprängare har med sig är är bombväskor med C-4
Plastic eller Trotyl och som utlöses med hjälp av armdatorn som sänder en signal
till bomben eller att staben via satelit sänder en signal till bomben när det är dags
för den att smälla. Men även andra tekniker används som att sprängarna placerar
ut laddningar som reagerar på rörelse i en viss riktning, oftast clayroyminor med
riktad sprängverkan eller clusterminor elelr minor som överöser fienden med en
skur av tusen vassa små pilar.
Andra speciella saker som Fox Power Rangers använder på slagfältet är vapen
som bazookas som slår ut stridsvagnar, bärbara ramper för steelClaw missiler och
Stingermissiler för att skjuta ner fientliga flygplan och helikoptrar och kulsprutor som
SAW, M-60 och Minigun. Det finns även specialdesignade kombinationsvapen inom
FPR och en del soldater använder eldkkastare som sprutar brinnadne napalm för
att jaga ut fiender ur värn och bunkrar. Granater med vit fosfor är också något som
används och även MP-5 kan utrustas med granattillsats precis som G-36 och M-16.
Även 4-rocketlauncher används med 4 raketer för att spränga byggnader och dyligt.

4-rocket launcher.

Fordon:
På slagfältet är även fordonen viktiga, Humwee-jeepar med 50 calibers kulsprutor,
raktetramper och automatkanoner tillhör det vanliga, men även svävare som tar sig
fram på både land och vatten används. En del svävare är trupptransporter av
fordon och soldater och är beväpnade med automatkanoner, miniguns, raketramper
och dyligt. Även vissa svävare har tunga 80 mm kanoner och 120 mm kanoner för
att ge understödseld och är utrsuustade även med luftvärnskanoner och Stinger
och Steelclawmissiler mot fientligt flyg.

Även metalstormutrsutade Humwee-jeepar finns för att slå ut fientligt flyg.
Andra fordon som används är den Amerikanska stridsvagnen M-1 Abrams som
inom FPR är utrustad med en 120 mm kanon, en 22 mm Vulcankanon och 8 mm
minigun. Stryker används också, det är ett fordon som kan utrustas med alla
möjliga beväpningar. 40 mm och 80 mm automnatkanoner, 120 mm och 144 mm
understödskanoner, robotar som Lookaas, Maverick och SteelClaw samt
avfyrningsramp för Tomahawkmissil. Även vissa av svävarna kan ha
Tomahawkmissiler eller transportera jeepar, stridsvagnar och de större svävarna
kan ha Scorpionhelikoptrar, Apache-helikoptrar eller Comanche-helikoptrar ombord.
Även något som används av Fox Power Rangers efter 2010 är ”Metal Gears” i olika
utföranden. Metal Gear är en bepansrad soldatmaskin som cybertekniskt styrs av
en soldat men ger soldaten mer eldkraft. Metal Gear ser ut som en gående robot
och kan ha olika typer av beväpning och soldaten sitter inuti metal gear och styr
maskinen med sitt huvud och sina ögon samt får metal gear att gå med hjälp av
sina ben och röra sina armar med vapnen på med hjälp av tassarna. Metal Gear
kan utrustas med automatkanoner och miniguns, 22 mm vulkankanon eller 35 mm
gatlingkanon. Metal Gear kan även bära ramper för olika typer av missiler och
robotar. Metal Gear är en stridsdräkt egentligen som ger soldaten i fält betydligt mer
kapacitet.
ATAT eller Stridshäst är en robothäst som styrs av två rävsoldater, hästen är
utrustad med 2 plasmalaserkanoner under huvudet och kan ge fienden rejält med
stryk. Hästen är även utrustad med miniguns och Steelclawmissiler mot fientligt
flyg. Vissa av hästarna är även utrustade med 35 mm gatlingkanon (en sådan som
A-10 Thunderbolt har) och med 120 mm kanoner och 144 mm kanoner. På
stridshästarna för att skydda mot fientligt flyg finns på ryggen det som kallas
”ryttaren” som är ett fjärrstyrt kanontorn med 4 stycken 22 mm Vulkankanoner som

ger bra eld mot fientligt flyg. Hästen är just en trojansk häst på slagfältet, den tar sig
egonom fiendens försvar effektivt, krossar fienden och används som trupptransport
genom fiendens linjer och när väl hästen har gått igenom så lägger den sig ner och
luckor på sidorna öppnas för att släppa ut soldaterna. Hästens taktik är, 1 ta sig
egenom fiendens linje, 2 släppa ut en grupp på 20 rävsoldater och 3 som slår ut det
primära målet. Helikoptrar som Balck Hawk och Lynx hämtar sedan upp
rävsoldaterna. När ATAT-hästarna går fram så får de understöd av stridsflyg och då
oftast A-10 Thunderbolt.
Järven:
Är en flygande trupptransport och ger skäl för sitt namn som krigsmaskin. Järven
kan släppa ner rävsoldater i fallskärm eller landa vertikalt var som helst för att
släppa av stridsvagnar och andra fordon och svävare elelr sodlater och Metal Gear
utrustade soldater. Järven i sig är en gigantsik Harrier just med vridbara jetmotorer
som gör att den kan starta och landa vertikalt. Järven är utrustad med raketpoddar
för 30 mm, 50 mm och 70 mm raketer, robotar som Maverick och Lookaas samt
napalmbomber och sprängbomber. Järven har på sin undersida under cockpit ett
vridbart kanontorn med 1 minigun, 1 40 mm automatkanon och 1 120 mm kanon
vilket i sig detta kanontorn ger Järven samma funktion som en C-130 Hercules
Spectre på slagfältet och kanontornet under cockpit styrs av soldatens ögon.
Framåtriktade finns 4 stycken 144 mm understödskanoner som ger skoningslös eld
och längst sidorna finns 3 skottgluggar på vardera sidan där en rävsoldat kan stå
och sköta en minigun. Ovanpå Järven finns en kraftig laserkanon som kan vridas
360 grader runt och skjuta en kraftig laser för att slå ut fientligt flyg då Järven står
på marken, samt Järven är utrustad med SteelClawmissiler, Stingermissiler och
Amraams som används mot fientligt flyg.
Järvens kompis är ”Vesslan” på slagfältet, det är också en flygande maskin som
kan starta och landa vertikalt och kan flyga baklänges medmera, den är snabb och
är utrsustad med 2 plasmalaserkanoner och Amraamrobotar men har till främsta
uppgift att snabbt landa och släppa av eller hämta upp ingengörssoldater,
prickskyttar och ninjor på slagfältet och även att sätta in vulpina S.W.A.T-styrkor för
att gripa nyckelpersoner.

Hihivagullit Force:
Ni som har sett filmen ”G.I. Joe Rise of Cobra” vet vad både VCS och Vesslan
handlar om då dessa Vulpina specialutrustningar används av G.I.Joe i filmen som
är en påhittad internationell hemlig styrka som av USA används för
terroristbekämpning när inget annat funkar och som har sitt HQ i den Egyptiska
öknen. I filmen är det dock människor (Amerikaner) som ingår i G.I. Joe men i
verkligheten så är G.I. Joe synonymt med Fox Power Rangers specialstyrka
”Hihivagullit Force” som består av rävar som direkt oppererar under FurMil
tillsammans med FPR och Hihivagullit Force har sina HQ´s i Foxylvanien, Egypten
och Japan.
VCS: (Vulpine Combat Suit) är en stridsdräkt som länkas med rävsodlatens
nervsystem och förbättrar rävsoldatens reflexer, han/hon slår snabbare, springer
snabbare och hoppar högre. VCS är gjord i ett hemligt material som står emot
kulor, eld och granater. Hjälmen displayar viktig iformation på rävsodlatens
näthinna. VCS är dock dyr och högteknologsik utrustning som sätts in vid speciella
lägen. VCS har en höghastighets patronfri kulspruta på armen som ger en eldkraft
på 50 kulor i sekunden och den smular sönder de mesta. VCS utrustade
rävsoldater sätts in med just Järven och Vesslan.
I filmen ser man ”Nanoiter” som är små nanorobotar som kan programeras att äta
upp vad som helst och dessa existerar och används av FurMil vid speciella lägen
och som stängs av med en ”KillSwitch” och flygplanet ”Night Raven” är i själva
verket ett Razorplan som är utvecklat tillsamans av flera djurarter i Second Life. Vet
inte vad jag ska säga men ändå är det rätt kul att se hårdkokta amerikaner
bekämpa terrorister med Vulpin militärteknologi. Hur som helst så är G.I. Joe Rise
of cobra en bra film. Har ni sett filmen så vet ni lite om vad Fox Power Rangers har
till sitt förfogande. I filmen ser man även Sharks (Hajar) som inom Foxylvaniens
flotta går under namnet ”Hydrofighter” och är just vad det låter som,
undervattensfarkoster som rör sig under vattnet som stridsflygplan. Hydrofighters är
utrustade med laserkanoner och torpeder, även torpeder med taktsika
kärnladdningar finns för dessa.

Foxylvaniens Flotta:
Den Vulpina flottan har sitt HQ i den stora superstaden ”Velox” som ligger vid
Foxylvaniens västkust och den vulpina flottan har däremot U-båtar som heter
”FoxShark” och dessa u-båtar är kärnvapenbestyckade med 16 kärnvapenrobotar
samt är bestyckade med laserkanoner och höghastighetstorpeder samt i sitt inre
bär hydrofighters som flygs under vattnet av flottans stridspiloter.
Den Vulpina flottan har också 12 stycken hangarfartyg som oftast är ute i världen
på olika uppdrag och hangarfartygen är är utrsutade med laserkanoner, 140 mm
kanoner, miniguns, gatlingaknoner, Tomahawkmissiler, torpeder, sjunkbomber osv.
Hur många flygplan hangarfartygen har är olika från fartyg till fartyg men 3 av
Foxylvaniens hangarfartyg är väldigt stora och har B-1 Lancer och B-2 Spirrit
ombord.
Övriga fartyg i Foxylvaniens flotta är:
48 slagskepp.
72 FoxShark u-båtar.
314 Missilkryssare/understödseldfartyg.
589 svävare för trupplandsättning och helikopterbas till sjös.
307 attackbåtar med understödseldskanoner och helikoptrar ombord samt F-35
Lighning/JSF.
412 Robotbåtar.
213 U-båtsjaktbåtar.
1 specialutrustad mycket stor U-båt med massa eldkraft och teknik vid kodnamn
”ThunderSub” som används vid specialuppdrag, ThunderSub är även utrsutad med
flygplan och kan användas som hangarfartyg i ytläge. Det mesta om ThunderSub är
tophemligt.

Flygbaser i Foxylvanien:
C-87 Är en stor flygbas norr om Velox där bombflygstyrkan ”Inaris Änglar” har sina
flygplan som B-1 Lancer och B-2 Spirrit. På C-87 finns även understödsflygplan
som C-130 Hercules Spectre och Järventrupptransporter och stratotankers
(flygplan som tankar stridsflygplan ui liften) samt stridsflygförbandet ”Vild Vixens”
som leds av rävinnan Vanessa Vixen.
Vild Vixens flyger F-14, F-15, F-16, F-18 och F-22. Vild Vixens har 4 mindre
militärflygabser runt Velox och Vild Vixens sammarbetar med militärflygbasen
”Blackpaws Airbase” i Kitanjau som ägs av Smirre Kirax och i Kitanjau ligger
SmirrFort som är Smirres bas och HQ och ”Foxagon” som är
stridsledningcentralen, det är ”rävarnas pentagon”. Blackpaws Airbase har flera
olika typer av flygplan men de vanligsate flygplanen här är A-10 Thunderbolt, F-15,
F-16, F-18 och F-22.
Längst Foxylvaniens kuster finns flera mindre flygbaser med mellan 10 och 30
flygplan, här är de vanligsate flygplanen som är försvarsflyg då JAS-39 Gripen,
JAS-41 Vargen, AJS-43 Lodjuret, F-16 och F-18 Super Hornet samt några baser
har F-22 och F-35 JSF/Lightning samt Harrier.
Flygbasen ”AmberEye” som ligger mitt i Foxylvanien utanför Karracksgrad har över
1000 stridsflygplan av typerna A-10 Thunderbolt, JAS-39 Gripen, JAS-41 Vargen,
F-15, F-16, F-18, F-22 och F-35 JSF/Lightning, MiG-25 FoxBat och MiG-31 FireFox
samt Razorplan och Kejsar Karracks eget specialflygplan Air Fox One.
Även civila flygplatser i Foxylvanien har hangarer för stridsflygplan främst av typen
F-16 och F-18 samt även helikopterföband. Även flera flottbaser i Foxylvanien är
utrustade med stridsflygplan som F-14, F-15, F-18 och F-22 samt helikoptrar.

Foxylvaniens Rymdprogram:
Vid Vulpha som är en av de största städerna i Foxylvanien som ligger vid östkusten
ligger 12 militärflygbaser med F-22 Raptor och F-22 Wolffighter samt här ligger
rymdcentret ”StarFox Space Base” som har en rymdhiss till den rymdbaserade
stridsledningscentralen SP-fox på 40 000 km höjd och StarFox Space Base har en
stridsflygstyrka av de mycket speciella flyg/rymd attackplanen som kallas ”Arwings”
och även X-wing finns här och på SP-fox i rymden finns också X-wings och en
Enterprise vid namn ”USS Robin Hood” som kan flyga 12 gånger ljustes hastighet
och ta rävar till andra världar långt ute i rymden. Chef för rymdprogrammet i
Foxylvanien är Fox MC Cloud och Fox MC Cloud har även upprättat baser på både
Månen och Mars där främst forskning bedrivs och Foxylvaniens forskare möter
deligater och ambasadörer från andra planeter och utbyter forskning och teknik.
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