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БТР-60Т
з бойовим модулем БМ-23-2 |

BTR-60Т
with BM-23-2 weapon station

Обсяги модернізації:
• встановлення бойового модуля БМ-23-2;
• заміна бензинових двигунів дизельними двигу-
нами;
• доопрацювання систем охолодження двигунів;
• доопрацювання приводу водометного двигуна;
• встановлення нового електроспецобладнання.

Upgrade volume:
• mount of BM-23-2 weapon station; 
• replacement of petrol engines   with diesel engines;
• modificatiion of engines cooling systems;
• modification of the water jet drive;
• mount of new elecric special equipment.

Тактико-технічні
характеристики | Specifications

■ дизельний, чотирьохтактний: 2 шт. | four-stroke diesel: 2 ps.
■ об’єм одного двигуна: 6,2 (6,5) л | displacement one engine: 6,2 (6,5) L

■ бойовий модуль БМ-23-2, вага без боєкомплекту: 1150 кг |
  BM-23-2 weapon station, weight w/o ammunition: 1150 kg
■ 2 х 23 мм автоматичні гармати 2А7 (2А7М): 400 (200 х 2) снарядів |
  2 x 23 mm autocannons 2А7 (2А7М): 400 (200 х 2) shells
■ 7,62 мм кулемет КТ-7,62 (аналог ПКТ): 2000 (250 х 8) патронів |
  7,62 mm machine gun KT-7,62 (analogue of PKT): 2000 (250 х 8) rounds
■ димові гранати – система 902Б «Хмара»: 6 гранат |
  smoke protection – 902B «Khmara» system: 6 grenades
■ приціл: 1ПЗ-7-23 | sight: 1PZ-7-23
■ приводи наведення по горизонталі і вертикалі: механічні |
  traverse and azimuth drives: manual
■ допоміжні системи: система охолодження стволів гармат, рідинна - 18 л | 
  auxilliary systems: сooling system for autocannon barrels, liquid coolant - 18 L

■ стінка: 0,5 м | wall: 0,5 m
■ крен: 25º | roll: 25º
■ рів: 2 м | trench: 2 m
■ кут підйому: 30º | slope: 30º
■ брід: плаваючий | fording: amphibious

■ встановлення кондиціонеру | installment air condition system; 
■ заміна коліс із шинами 13.00-18” на колеса з шинами 12.00-20” | 
  replacement of wheels with 13.00-18” tires with wheels with 12.00-20” tires;
■ заміна аналогової радіостанції Р-123 на нові цифрові радіостанції КВ та УКВ діапазонів типу 
Motorolla, Kenwood та інші | replacement of R-123 analogue radio with new digital VF or VHF radio 
Motorola, Kenwood or other;
■ установка додаткових засобів спостереження - передні і задні паркувальні камери (денні- 
нічні) | front and rear parking cameras for driver (day-night);
■ встановлення додаткового люку десанту по лівому борту |
  installation of an extra hatch on the left side;
■ встановлення системи GPS навігації | installment of GPS navigation;
■ встановлення системи пожежогасіння | installment of fire suppression system;
■ встановлення додаткового бронювання дна машини |
  additional armoring of the vehicle bottom;
■ енергопоглинальні сидіння вироблені на основі сучасних технологій | 
  energy absorbing seats based on advanced technologies.
Навісний перфорований протикульовий захист, що забезпечує захищеність від боєприпасів 
калібру 7,62х54 мм Б-32, 12,7х108 мм Б-32, 14,5х114 мм,  Б-32 по всім проекціям. Вага комп-
лекту становить, відповідно, близько 850 кг, 1270 кг та 1480 кг відповідно | Perforated add-on 
armor that provides for protection against 7,62х54 mm B-32, 12,7х108 mm B-32, 14,5х114 mm, B-32 
in all projections. The kit weight is respectively around 850 kg, 1270  kg and 1480 kg respectively.

запас ходу | 
cruising range

макс. швидкість
по шосе |

max speed highway

макс. швидкість
на плаву  |

max speed on water 

650 10100
км | km км/год | km/h км/год | km/h 

макс. потужність |
max power output

280
к.с. | HP

(320)

Двигун | Engine

Озброєння | Armament

Подолання перешкод |
Obstacles

Додаткові опції |
Options

д×ш×в | l×w×h 
7,56×2,83×2,235 м | m 0,475 м | m

кліренс | clearanceбойова вага | GWT
11,5 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)


