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Спільний проект державно-приватного партнерства ПАТ «Харківський Трак-
торний Завод», ДК «Укроборонпром» (ДК «Укрспецекспорт») та ТОВ «НВК 
«Техімпекс». Новий гусеничний плаваючий бронетранспортер, розроблений 
на базі багатоцільового гусеничного шасі. Основа для сімейства бойових 
броньованих машин: для встановлення башти 122 мм 2С1, комплексу 1В12, 
вогневої підтримки, управління, зв'язку, медична, 120 мм автоматичного міно-
мету, ремонтно-евакуаційної, РХБ захисту, інженерного забезпечення. 

Joint project for public–private partnership of PJSC «Kharkiv Tractor Plant», SC 
«Ukroboronprom» (SC «Ukrspecexport») and SPC «Techimpex» LTD. A new tracked 
amphibious APC, design based on multipurpose tracked chassis. A platform for a 
family of combat armored vehicles: mount of turret for 122 mm 2S1, 1V12 complex, C2, 
communication, medevac, 120 mm automatic mortar, ARV, NBC reconnaissance, 
engineering. 

екіпаж (десант) в якості шасі |
crew (troops) chassis

укіпаж (десант) з бойовим модулем Спис |
crew (troops) with weapon station Spys

бойова вага в якості шасі | 
GWT chassis

15+3% т | t
бойова вага з бойовим модулем Спис | 

GWT with weapon station Spys

16 т | t

д×ш×в | l×w×h

Кліренс | Clearance 

Двигун | Engine

Потужність | Power output

Коробка передач | Transmission  механічна | manual

Механізм передач та повороту |  Gear and turn mechanism механічний | manual

Макс. швидкість по шосе (забезпечується двома водометами) | Max speed highway (due to two water jets)
                                                                 70 км/год | 70 km/h

Макс. швидкість на плаву (забезпечується двома водометами) | Max speed on water (due to two water jets)
                                                                   10,5 км/год | 10,5 km/h 

Запас ходу по шосе | Cruising range 500 км | 500 km 

Додаткові опції | Extra options

Рівень балістичного захисту | 
Ballistic protection

Протимінний захист | 

■ в якості шасі: 7,8 х 2,82 х 2,1 м | chassis: 7,8 х 2,82 х 2,1 m 
■ з бойовим модулем Спис: 7,8 х 2,82 х 2,6 м | with weapon station Spys: 7,8 х 2,82 х 2,6 m 

0,4  м | 0,4 m 

дизельний | diesel 

350 - 460 к.с. | 350 - 460 HP

■ кондиціонер | air conditioner
■ додаткові люки десанту на даху та задні двері або апарель |
  additional hatches in the top and rear door or apparel

STANAG-4569, рівень 2, калібр 7,62х39 мм, куля БЗ, дистанція 30 м |
STANAG-4569, level 2, 7.62×39 mm API BZ, distance 30 m

STANAG-4569, рівень 2b, протитанкова міна фугасної дії (маса заряду 6 кг ВВ), підрив міни під 
дном | STANAG-4569, level 2b, blast AT mine, 6 kg explosive mass, explosion under center
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