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Stridsforrdon 9040C (Strf 9040C) är ett bandgå
ående stridsffordon med ett
e torn som är
ä vridbart ho
orisonten
runt. Denna version av
a Strf 9040 är försedd med
m
skyddspa
aket, lasersky
yddsfilter och
h luftkonditionering.
Skyddsp
paketet består av minskyd
dd och tilläggsskydd. Mins
skyddet skyddar mot tryck
kverkande oc
ch
projektilbildande strid
dsvagnsmino
or. Tilläggssky
yddet skydda
ar mot KE- oc
ch RSV-ammunition.
Lasersky
yddsfilter sitte
er i samtliga periskop för att skydda besättningens
b
s ögon mot skadligt laserljus.
Besättningen utgörs av tre man; vagnchef, sk
kytt och förare. Vagnchefe
en och skytten sitter i torn
net och
föraren i chassit. I stridsrummet bak
b
i fordone
et finns plats för sex strids
sutrustade sk
kyttesoldaterr. På
fordonett sitter yttre och
o inre tilläg
ggsskydd, där de yttre sky
ydden sitter på vagnskrop
ppens utsida och de
inre skyd
dden (limmad
d liner) sitterr inuti vagnen
n.
De yttre tilläggsskydd
den indelas i skyddsmodu
uler, vilka täc
cker vagnskro
oppens sidor,, front, ovans
sida
samt bak
k och yttre minskydd
m
som
m sitter underr vagnen. De inre tilläggss
skydden besttår av fasta
splittersk
kydd, som va
agnens insida
a är klädd (lim
mmad) med o
och inre mins
skydd över golv och
spänncylindrar.
För att m
minskyddet sk
kall fungera som
s
det är tä
änkt, det vill säga inga pe
ersoner i fordonet skall sk
kadas om
en mina skulle detonera under forrdonet, har samtliga
s
mate
eriel i personalutrymmen säkrats och i vissa
fall ompllacerats. De viktigaste
v
om
mplaceringarn
na och föränd
dringarna är att
a stridsrum
mspersonal ha
ar sina
personlig
ga vapen i va
apenhållare samt
s
att förva
aringsstället för
f 40 mm am
mmunition ärr förändrat oc
ch
innehålle
er också GRG
G m/48 och pansarskott m/86.
m
Totalt 42
4 st strf 904
40C har leverreras till FM.
Dessutom
m har 8 st Ep
pbv 90, 2 st Stripbv
S
90 (s
ska avvecklas
s enl FM beslu
ut 2011), 3 st
s Bgbv 90 oc
ch 3 st
Lvkv 90 uppgraderats till version C.
Stridsvik
kt: 28500kg
Längd: 7
7.00m
Bredd: 3
3.38m
Höjd: 2.77m

