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Науково-виробнича компанія «Техімпекс» - при-
ватна компанія, створена у 2003 році. Компанія є 
учасником Державного оборонного замовлення та 
зареєстрована в ДСЕК України як учасник зовніш-
ньоекономічної діяльності з товарами військового 
та подвійного використання. У компанії працюють 
більше 350 фахівців, запроваджена міжнародна 
система якості, що відповідає стандарту ISO 
9001-2015.

«Techimpex» Ltd is a leading private company founded 
in 2003. The Company is a member of the State Defence 
Acquisition Program of Ukraine, registered with the 
State Service of Export Control as a party to 
international trade activities with military and dual 
use goods. The Company employs than 350 personnel 
and complies with ISO 9001:2015 quality management 
control standard.

Про компанію |
About company

Сфери
діяльності
компанії |
Company
sphere of
activities

02  — Виробництво, 
ремонт артиле-
рійської та стрі- 

лецької зброї.

—  Manufacture, repair of 
artillery and small arms.

01 — Виробництво, 
ремонт, модер-
нізація, реаліза-

ція та утилізація військової 
техніки та військової зброї.

—  Manufacture, repair, 
upgrade, sales and disposal of 
the military equipment and 
military weapon. 

03   —   Торгівля
вогнепальною 
зброєю невій-

ськового призначення, 
боєприпасами до неї, хо- 
лодною зброєю та пневма-
тичною зброєю.

— Sales of non-military fire 
arms, ammunition, cold wea- 
pon and air guns.



Виробництво | Facility 3/30 Перспективні розробки | Advanced research and development 4/30

На виробничо-ремонтній базі компанії в інте-
ресах замовників здійснюється |

Currently «Techimpex» performs at own repair 
manufacture facilities the following works

Виробництво |
Facility

Перспективні розробки |
Advanced research and
development
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 |
Конструкторське бюро та дослідне виробництво компанії 
розробили та виготовили дослідний зразок БТР «ВАРАН» 
8х8, сімейство машин на базі гусеничного БТР «Плавець», 
легкий тактичний автомобіль 4х2; 7,62 мм кулемету КТ-7,62 
(аналог ПКМ), ДШКМ-Т (аналог ДШКМ); бойові модулі 
БМ-23-2 та «СПИС».

In-house R&D and trial manufacture unit designed and 
manufactured a trial unit of  8x8 Varan APC, family of vehicles 
based on tracked APC «Swimmer», 4x2  Light Tactical Vehicle; 7,62 
mm KT-7,62 machine gun (analogue of PKM), DShKM-T (analogue 
of DShKM); BM-23-2 and SPYS weapon stations.

01 — Капітальний ремонт та модернізація Т-54/55, 
Т-72, 122 мм САУ 2C1 «Гвоздіка», БМП-1, БМП-2, 
БТР-60, БТР-70, БТР-80, БРДМ-2, ПЗМ-2, МТ-ЛБ, 
МТ-ЛБу, МТО, ЗіЛ-135ЛМ-Т, БАЗ-5937 «Оса», 

БРДМ-2РХ, ЗСУ-23-4 «Шилка».

— Overhaul and upgrade of Т-54/55, Т-72, 122 mm howitzer 2S1 
«Gvozdika», BMP-1, BMP-2, BTR-60, BTR-70, BTR-80, BRDM-2, 
PZM-2, MT-LB, MT-LBu, MTO (mobile work-shops), ZiL-135LM-T, 
BАZ-5937 «Osa», BRDM-2RH, ZSU-23-4 «Shilka».

02 — Капітальний ремонт та модернізація вузлів і 
агрегатів до військової техніки:
■ двигуни типу В-2, В-6, УТД-20, УТД-29, КамАЗ, 

ГАЗ, ЯМЗ та інші;
■ мости, колісні редуктори, бортові редуктори;
■ трансмісії;
■ системи стабілізації;
■ прилади прицілювання та спостереження.

— Overhaul and upgrade of assembly units and aggregates for 
military equipment:
■ engines type V-2, V-6, UTD-20, UTD-29, KamAZ, GaZ, YaMZ and 
others;
■ axles, wheel hubs, final drives;
■ transmissions; 
■ stabilization systems;
■ sights and observation devices.

04 — Розробка та виготовлення системи відсте-
ження руху високошвидкістних обєктів у повіт- 
ряному просторі «Кобза».

— Design and manufacture of tracking system for 
high velocity aerial targets «Kobza». 

03 Ремонт морських торпед СЕТ-65, СЕТ-72, СЕТ-53, 
5365К. | Repair of naval torpedos SET-65, SET-72, 
SET-53, 5365K.
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БТР Варан |
Varan APC

Компанією пропонуються спеціальні машини на 
базі шасі БТР «Варан» – 4x4, 6x6, управління, зв'язку, 
медична, під встановлення автоматичного 120 мм 
міномету, ремонтно-евакуаційної, РХБ захисту, 
інженерної забезпечення.

The Company o�ers  vehicles on Varan APC platform – 
4x4, 6x6, C2, communication, medevac, for mounting    
120 mm automatic mortar, ARV, NBC reconnaissance, 
engineering. 

Тактико-технічні
характеристики | Specifications

Deutz TCD 2013, рядний, дизельний, з  турбонаддувом |
Deutz TCD 2013, lined, diesel, turbocharged

1300 Нм при 1450 об./хв | 1300 Nm@1400 RPM

6-ступінчата автоматична Allison або 8-ступінчата механічна Eaton | 
6-gear automatic Allison or 8-gear manual Eaton

■ вага (без боєприпасів): 1 200 кг | weight (without ammunition): 1 200 kg
■ 30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72): 300 снарядів, всі готові до застосування
  30 mm auto cannon– ZTM-1 (2А72): 300 shells, all ready for use
■ 7,62 мм кулемет ПКТ: 2200 патронів | 7,62 mm PKT machine gun: 2200 rounds
■ 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17): 125 гранат
  30 mm AGL KBA-117 (AGS-17): 125 grenades
■ ПТРК «Бар’єр»: 2 ПУ, 4 ракети  | ATML «Barrier»: 2 launchers, 4 missiles
■ димові гранати – система 902В «Хмара»: 6 ПУ | smoke launch system– 902V «Khmara»: 6 
launchers

■ дві телевізійні камери | two TV cameras  
■ лазерний дальномір | LRF
■ стабілізатор озброєння (цифровий, електромеханічний, 2-площинний) |
  weapon stabilization (digital, electric-mechanical, two axes)
■ охолоджєма або неохолоджуєма тепловізійна камера (опція) |
  cooled or uncooled thermal camera (option)

■ стінка: 0,55 м | wall: 0,55 m
■ крен: 25º | roll: 25º
■ кут підйому: 30º | slope: 30º

В лобовій проекції від куль калібру 12,7х108 мм, типу Б-32, а в бічних і кормовій проекціях – 
від куль калібру 7,62x39 мм, БЗ, ЛПС, осколків.
In front hemisphere – against 12,7х108 mm bullets, B-32 type; on sides and rear hemisphere – against 
7,62x39 mm, API BZ, LPS, fragments.

■ енергопоглинальні сидіння вироблені на основі сучасних технологій | 
  energy absorbing seats based on advanced technologies;
■ додатковий протимінний захист | additional anti mine protection.
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.

д×ш×в | l×w×h 
7,7×2,9×2,96 м | m 0,475 м | m

кліренс | clearanceбойова вага | GWT
15,25 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)

запас ходу | 
cruising range

макс. швидкість
по шосе |

max speed highway

макс. швидкість
на плаву  |

max speed on water 

макс. потужність |
max power output

750 10110340
км | km км/год | km/h км/год | km/h к.с. | HP

Двигун | Engine

Крутний момент | Torque

Коробка передач |
Transmission

Озброєння -
бойовий модуль СПИС | 
Armament - 
SPYS Weapon Station

Система управління 
вогнем |
Fire control system

Подолання перешкод |
Obstacles

Броньовий захист |
Armor protection

Додаткові опції |
Options
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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)
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БТР-70Т |
BTR-70T

Обсяги модернізації - заміна двигунів ЗМЗ-4905 (бензин) на Д245 
(дизель). При заміні двигунів також модернізуються: системи охолод-
ження, паливні системи, гідравлічна та пневматична системи, елек-
троустаткування, встановлення нових коробок передач (5 ступеневі), 
встановлення нового зчеплення, заміна коліс із шинами 13.00-18” на 
колеса з шинами 12.00-20”, заміна радіостанції Р-123 на радіостанцію 
Р-173 або Моторола DM-4601, встановлення двох бокових люків (по 
типу БТР-80), встановлення освітлення нового зразка опалювача 
HYDRONIC M-II, доробка системи плаву.

Scope of the upgrade - replacement of the ZMZ-4905 petrol engines. 
Replacement of the engines also includes modernization of: cooling system, 
fuel system, hydraulic and pneumosystems, electrical equipment, 
installment of a new gear boxes (5 gears), installment of a new clutch, 
replacement of 13.00-18” tires with 12.00-20” tires, replacement of R-123 
radio with R-173 or Motorola DM-4601, installment of two-piece escape 
hatches in the hull sides (similar to BTR-80), installment of new type 
lighting heater HYDRONIC M-II, modification of water drive system.

д×ш×в | l×w×h 
7,54×2,8×2,64 м | m 0,475 м | m

кліренс | clearanceбойова вага | GWT
13,0 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)

Тактико-технічні характеристики | Specifications

■ Д245.30Е2 дизельний, чотирициліндровий, рядний з турбонаддувом: 2 шт. | 
  D245.30E2, diesel, 4-cylinder, in-line, turbocharged: 2 ps.
■ робочий об’єм одного двигуна: 4,75 л | displacement of one engine: 4,75 L

5-ступенева, механічна, повністю синхронізована | 5-gear, manual, fully syncronized

сухе, однодискове, діафрагмового типу | dry, one disc, diaphragm type

1052 Нм | 1052 Nm

290 (2x145) л | 290 (2x145) L

■ вага (без боєкомплекту): 1 200 кг | weight (without ammunition): 1 200 kg
■ 30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72): 300 снарядів, всі готові до застосування |
  30 mm auto cannon– ZTM-1 (2А72): 300 shells, all ready for use
■ 7,62 мм кулемет ПКТ: 2200 патронів | 7,62 mm PKT machine gun: 2200 rounds
■ 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17): 125 гранат |
  30 mm AGL KBA-117 (AGS-17): 125 grenades 
■ ПТРК «Бар’єр»: 2 ПУ, 4 ракети | ATML «Barrier»: 2 launchers, 4 missiles
■ димові гранати – система 902В «Хмара»: 6 ПУ | 
  smoke launch system– 902V «Khmara»: 6 launchers

■ 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; 
■ установка додаткових засобів спостереження - передні і задні паркувальні камери (денні- 
нічні) | front and rear parking cameras for driver (day-night);
■ встановлення системи GPS навігації | installment of GPS navigation;
■ 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.

650 9-1090
км | km км/год | km/h км/год | km/h 

312
к.с. | HP

(2×156)

запас ходу | 
cruising range

макс. потужність |
max power output

макс. швидкість
по шосе |

max speed highway

макс. швидкість
на плаву  |

max speed on water 

Двигун | Engine

Коробка передач |
Transmission

Зчеплення |Clutch 

Крутний момент | Torque

Ємність паливних баків | 
Fuel tanks capacity

Озброєння -
бойовий модуль СПИС | 
Armament - 
SPYS Weapon Station

Подолання перешкод |
Obstacles

Додаткові опції |
Options
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Тактико-технічні характеристики | SpecificationsБТР-70ТД |
BTR-70TD

Обсяги модернізації - заміна двох двигунів ЗМЗ-4905 (бен-
зин) на один дизельний. Також модернізуються: системи 
охолодження, паливна система, гідравлічна та пневма-
тична системи, електроустаткування, заміна коробки 
передач та зчеплення, встановлення нової роздаточної 
коробки, заміна коліс із шинами 13.00-18” на колеса з 
шинами 12.00-20", заміна аналогової радіостанції Р-123 на 
цифрову радіостанцію Р-173 або Моторола DM-4601, вста-
новлення двох бокових люків (по типу БТР-80), встанов-
лення освітлення нового зразка,  доробка системи плаву.

Scope of the upgrade - replacement of two ZMZ-4905 petrol 
engines with one diesel engine. Replacement of the engines 
also includes modernization of: cooling system, fuel system, 
hydraulic and pneumosystems, electrical equipment, 
installment of a new manual gear box and a new clutch and TC, 
replacement of 13.00-18” tires with 12.00-20" tires, replacement 
of an analogue R-123 radio with digital R-173 or Motorola 
DM-4601, installment of two-piece escape hatches in the hull 
sides (similar to BTR-80), installment of new type lighting, 
modification of water drive system.

макс. швидкість
по шосе |

max speed highway

макс. швидкість
на плаву  |

max speed on water 

750 9-10100
км | km км/год | km/h км/год | km/h 

315
к.с. | HP

запас ходу | 
cruising range

макс. потужність |
max power output

д×ш×в | l×w×h 
7,54×2,8×2,64 м | m 0,475 м | m

кліренс | clearanceбойова вага | GWT
12,5 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)

■ DEUTZ, дизельний, з турбонаддувом: 1 шт. | DEUTZ, diesel, turbocharged: 1 ps.
■ робочий об’єм двигуна: 7,2 л | engine displacement: 7,2 L

1050 Нм при 1400 об./хв. | 1500 Nm @1400 RPM

сухе, однодискове, діафрагмового типу | one disk, dry, diaphragm type

■ вага (без боєкомплекту): 1 200 кг | weight (without ammunition): 1 200 kg
■ 30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72): 300 снарядів, всі готові до застосування |
  30 mm auto cannon– ZTM-1 (2А72): 300 shells, all ready for use
■ 7,62 мм кулемет ПКТ: 2200 патронів | 7,62 mm PKT machine gun: 2200 rounds
■ 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17): 125 гранат |
  30 mm AGL KBA-117 (AGS-17): 125 grenades 
■ ПТРК «Бар’єр»: 2 ПУ, 4 ракети | ATML «Barrier»: 2 launchers, 4 missiles
■ димові гранати – система 902В «Хмара»: 6 ПУ | 
  smoke launch system– 902V «Khmara»: 6 launchers

■ дві телевізійні камери | two TV cameras  
■ лазерний дальномір | LRF
■ стабілізатор озброєння (цифровий, електромеханічний, 2-площинний) |
weapon stabilization (digital, electric-mechanical, two axes)
■ охолоджєма або неохолоджуєма тепловізійна камера (опція) |
  cooled or uncooled thermal camera (option)

290 (2x145) л | 290 (2x145) 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; 
■ встановлення агрегату живлення для забезпечення роботи озброєння та систем машини  з 
виключеним двигуном | installment of additional power unit to power armament and vehicle 
systems with engine switched off;
■ установка додаткових засобів спостереження - передні і задні паркувальні камери (денні- 
нічні) | front and rear parking cameras for driver (day-night);
■ встановлення системи GPS навігації | installment of GPS navigation;
■ 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.

Двигун | Engine

Коробка передач |
Transmission

Крутний момент | Torque

Зчеплення | Clutch

Озброєння -
бойовий модуль СПИС | 
Armament - 
SPYS Weapon Station

Система управління 
вогнем |
Fire control system

Ємність паливних баків |
Fuel tanks capacity

Подолання перешкод |
Obstacles

Додаткові опції |
Options

Eaton, 8 ступінчата, механічна,  повністю синхронізована, з пониженою передачею 
або Allison, 6-ступінчата, автоматична |
Eaton, 8-gear, manual, fully synchronizsed, low shift or Allison, 6-gear, automatic



БТР-80Т | BTR-80T 13/30 БТР-80Т | BTR-80T 14/30

БТР-80Т |
BTR-80T

Модернізація БТР-80 до рівня БТР-80Т включає:
■ встановлення бойового модуля СПИС замість стандартної башти;
■ заміна двигунів Камаз-7403 (дизель) на Deutz (дизель);
При заміні двигунів також модернізуються: система охолодження, 
паливна система, гідравлічна та пневматична системи, електроу-
статкування, встановлення нової коробки передач та зчеплення, 
доробка системи плаву.

BTR-80T upgrade package:
■ replacement of the standerd turret with SPYS weapon station;
■ replacement of KAMAZ-7403 diesel engine with DEUTZ diesel engine;
Replacement of the engine includes modernisation of the following 
systems: cooling system, fuel sytem, hydraulic and pneumatic systems, 
electric equipment, installment of a new gear box and clutch, 
modification of water drive system. запас ходу | 

cruising range
макс. швидкість

по шосе |
max speed highway

макс. швидкість
на плаву  |

max speed on water 

750 10105
км | km км/год | km/h км/год | km/h 

макс. потужність |
max power output

315
к.с. | HP

Тактико-технічні
характеристики | Specifications

д×ш×в | l×w×h 
7,65×2,9×2,45 м | m 0,475 м | m

кліренс | clearanceбойова вага | GWT
14,4 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)

Двигун | Engine

Коробка передач |
Transmission

Крутний момент | Torque

Зчеплення | Clutch

Озброєння -
бойовий модуль СПИС | 
Armament - 
SPYS Weapon Station

Подолання перешкод |
Obstacles

Радіостанція | Radio

Додаткові опції |
Options

■ DEUTZ, дизельний, з турбонаддувом: 1 шт. | DEUTZ, diesel,  turbocharged: 1 ps.
■ робочий об’єм двигуна: 7,2 л | engine displacement: 7,2 L

Eaton, 8 ступінчата, механічна,  повністю синхронізована, з пониженою передачею або Allison, 
6-ступінчата, автоматична |
Eaton, 8-gear, manual, fully synchronizsed, low shift or Allison, 6-gear, automatic

1050 Нм при 1400 об./хв. | 1050 Nm @1400 RPM

сухе, однодискове, діафрагмового типу | one disk, dry, diaphragm type

■ вага (без боєкомплекту): 1 200 кг | weight (without ammunition): 1 200 kg
■ 30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72): 300 снарядів, всі готові до застосування |
  30 mm auto cannon– ZTM-1 (2А72): 300 shells, all ready for use
■ 7,62 мм кулемет ПКТ: 2200 патронів | 7,62 mm PKT machine gun: 2200 rounds
■ 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17): 125 гранат |
  30 mm AGL KBA-117 (AGS-17): 125 grenades 
■ ПТРК «Бар’єр»: 2 ПУ, 4 ракети | ATML «Barrier»: 2 launchers, 4 missiles
■ димові гранати – система 902В «Хмара»: 6 ПУ | 
  smoke launch system– 902V «Khmara»: 6 launchers

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

Motorola DM-4601, P-173  | Motorola DM-4601, R-173

■ встановлення кондиціонеру | installment air condition system; 
■ встановлення агрегату живлення для забезпечення роботи озброєння та систем машини  з 
виключеним двигуном | installment of additional power unit to power armament and vehicle 
systems with engine switched off;
■ установка додаткових засобів спостереження - передні і задні паркувальні камери (денні- 
нічні) | front and rear parking cameras for driver (day-night);
■ встановлення системи GPS навігації | installment of GPS navigation;
■ 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.



БРДМ-2Т | BRDM-2T 15/30 БРДМ-2Т | BRDM-2T 16/30

БРДМ-2Т |
BRDM-2T

Тактико-технічні
характеристики |
Specifications

д×ш×в | l×w×h 
5,75×2,35×2,5 м | m 0,33 м | m

кліренс | clearanceбойова вага | GWT
7 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)

■  дизельний, L4, з турбонаддувом, Д245 | diesel, turbocharged, L4, D245
■  робочий об’єм двигуна: 4,75 л | displacement: 4,75 L

5 ступенева, механічна, швидкістна, повністю синхронізована |
5-gear, manual, speed, fully syncronized

490 Нм | 490 Nm

SACHS, сухе, однодискове, діафрагмового типу | SACHS, one disk, dry, diaphragm type

■  кулеметна установка: баштова, спарена з двох кулеметів | 
manned turret with two machine coaxial guns
■  кулемет 14,5 мм КПВТ: 500 патронів | 14,5 mm KPVT machinegun: 500 rounds
■  кулемет 7,62 мм ПКТ: 2000 патронів | 7,62 mm PKT machinegun: 2000 rounds
■  приціл: ПП-61АМ | sight: PP-61AМ

280 (2х140) л | 280 (2х140) L

■ стінка: 0,5 м | wall: 0,5 m
■ крен: 25º | roll: 25º
■ рів: 1 м | trench: 1 m
■ кут підйому: 30º | slope: 30º
■ брід: плаваючий | fording: amphibious

■ енергопоглинальні сидіння вироблені на основі сучасних технологій | 
energy absorbing seats based on advanced technologies.
Навісний перфорований захист від боєприпасів 7,62х54 мм та 12,7 х 108 мм, куля Б32, в усіх 
проекціяx. Вага комплектів, відповідно, близько 580 кг та 760 кг.
Perforated add-on armor against 7,62 x 54 mm and 12,7 x 108 mm, B32 rounds, in all projections. 
The kit weight is respectively around 580 kg and 760 kg.

Двигун | Engine

Коробка передач |
Transmission

Крутний момент | Torque

Зчеплення | Clutch

Озброєння | Armament

Ємність паливних баків |
Fuel tanks capacity

Подолання перешкод |
Obstacles

Додаткові опції |
Options

макс. швидкість
по шосе |

max speed highway

макс. швидкість
на плаву  |

max speed on water 

1100 10100
км | km км/год | km/h км/год | km/h 

156
к.с. | HP

запас ходу | 
cruising range

макс. потужність |
max power output

Обсяги модернізації - заміна бензинового двигу-
на ГАЗ-41 дизельним двигуном типу Д-245. Обсяги 
модернізації: система охолодження, паливна 
система, електроустаткування, встановлення 
5-ступеневої механічної швидкісної повністю 
синхронізованої коробки передач, встановлення 
зчеплення SACHS (Німеччина), радіостанції Р-123
М, бокових люків, чотирьох додаткових посадоч-
них місць для десанту, гідроприводів на водомет-
ний рушій.

Scope of the upgrade - replacement of the GaZ-41 
petrol engine with D-245 type diesel engine.  
Replacement of the engines also includes 
modernization of: cooling system, fuel system, 
electrical equipment, installment of the 5-gears 
manual speed fully synchronized gear box, 
installment of SACHS clutch (Germany), R-123M radio, 
two side doors, four additional seats for 4 passengers, 
hydrodrives on waterjets.

( )



Легкий тактичний автомобіль ЛТА | LTA - Light tactical vehicle 17/30 Легкий тактичний автомобіль ЛТА | LTA - Light tactical vehicle 18/30

ЛТА
Легкий Тактичний Автомобіль |

LTA
Light Tactical Vehicle

Тактико-технічні
характеристики |
Specifications

Двигун | Engine

Озброєння | Armament

Коробка передач |
Transmission

Зчеплення | Clutch

Підвіска | Suspention

Лебідка з тяговим
зусиллям |
Winch with hauling effort

Подолання перешкод | 
Obstacles

Радіостанція | Radio

Опція | Option 

 

запас ходу | 
cruising range

макс. швидкість
по шосе |

max speed highway

макс. крутний момент |
max torque

570 350130
км | km Нм | Nmкм/год | km/h 

макс. потужність |
max power output

240
к.с. | HP

2,0 л, чотирьохтактний, 4-циліндровий, дизельний, з турбонаддувом, рідинне охолодження | 
2,0 l, four-stroke 4-cylinder, diesel, turbocharged, liquid cooling

■ 12,7 мм кулемет ДШКМ (ДШКМ-Т) | 12,7 mm machinegun, DSHKM
aбо | or
■ кулемет 7,62 мм ПКМ (7,62 мм кулемет КТ-7,62) | 7,62 mm PKМ machinegun (KТ-7,62 mm 
machinegun)
aбо | or
■ 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17) | 30 mm automatic grenade launcher 
KBA-117 (AGS-17)
aбо | or
■ 40 мм автоматичний гранатомет УАГ-40 | 40 mm automatic grenade launcher UAG-40

6-ступінчаста, механічна | 6-gear, manual

однодискове, сухе | one disk, dry

незалежна | independent 

2,5 т | 2,5 t

■ крен: 45º | roll: 45º
■ кут підйому: 45º | slope: 45º
■ мін. радіус повороту: 8,7 м | min. turn radius: 8,7 m

Motorola DM-460

■ тип - гібридний, з колісною формулою 4х4 | type - hybrid, wheel arrangement 4х4;
— задній привід: постійний, механічний | rear driving: full time, mechanic;
— передній привід: примусовий, включається при пробуксовці задніх коліс, електро-механіч-
ний | ront driving: forced, switched in when the rear wheels skid, electric-mechanic;
— електричний двигун потужністю 30 кВт | electric engine power output  - 30 kW.

ЛТА застосовується для:
■ дозорно-розвідувальних дій, спеціальних операцій; 
■ вогневої підтримки підрозділів; ■ доставки боєпри-
пасів; ■ евакуації поранених; ■ патрулювання; ■ вико-
ристання в якості командно-штабного автомобіля.
Можливості з перевезення особового складу, озброєн-
ня та спеціального обладнання:
■ максимальна дозволена маса ЛТА - до 2500 кг; 
■ споряджена маса  - 1580 кг; ■ вантажопідйомність -  
до 1000 кг.

Intended for the following missions:
■ reconnaissance, special operations; ■ fire support; 
■ logistic; ■ medevac; ■ patrolling; ■ command and control.
LTA payload capabilities for  personnel, armament and 
special equipment: 
■ technically maximum weight  - up to 2500 kg; ■ curb 
weight  - 1580 kg; ■ payload  - up to 1000 kg.

д×ш×в | l×w×h 
4,5×2,14×1,95 м | m 4×2 (4×4 опція | option) 

 колісна формула | wheel arrangementповна маса | gross weight
1,58 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)



чотирьохтактний УТД-20, дизель |  four-stroke diesel, UTD-20

■ вага (без боєкомплекту): 1 200 кг | weight (without ammunition): 1 200 kg
■ 30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72): 300 снарядів, всі готові до застосування |
  30 mm auto cannon– ZTM-1 (2А72): 300 shells, all ready for use
■ 7,62 мм кулемет ПКТ: 2200 патронів | 7,62 mm PKT machine gun: 2200 rounds
■ 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17): 125 гранат |
  30 mm AGL KBA-117 (AGS-17): 125 grenades 
■ ПТРК «Бар’єр»: 2 ПУ, 4 ракети | ATML «Barrier»: 2 launchers, 4 missiles
■ димові гранати – система 902В «Хмара»: 6 ПУ | 
  smoke launch system– 902V «Khmara»: 6 launchers

■ дві телевізійні камери | two TV cameras  
■ лазерний дальномір | LRF
■ стабілізатор озброєння (цифровий, електромеханічний, 2-площинний) |
weapon stabilization (digital, electric-mechanical, two axes)
■ охолоджєма або неохолоджуєма тепловізійна камера (опція) |
  cooled or uncooled thermal camera (option)

■ стінка: 0,7 м | wall: 0,7 m
■ крен: 25º | roll: 25º
■ рів: 2,5 м | trench: 2,5 m
■ кут підйому: 35º | slope: 35º

Motorola DM-4601, P-123, P-173 (P-173M) | Motorola DM-4601, R-123, R-173 (R-173M)

■ енергопоглинальні сидіння вироблені на основі сучасних технологій | 
  energy absorbing seats based on advanced technologies.
Навісний перфорований протикульовий захист забезпечує захищеність від боєприпасів Б32 
калібрів 7,62х54 мм (790 кг),  12,7х108 мм (1024 кг) та 14,5х114 мм (1144 кг) по всім проекціям.
Perforated add-on armor protects against 7,62x54 mm (790 kg),12,7х108 mm (1024 kg) and 14,5x114 
mm (1144 kg), B32 rounds in all projections.

БМП-1T | BMP-1T 19/30 БМП-1T | BMP-1T 20/30

БМП-1T |
BMP-1T

Тактико-технічні
характеристики |
Specifications

д×ш×в | l×w×h 
6,735×2,94×2,276 м | m 0,37 м | m

кліренс | clearanceбойова вага | GWT
14,5 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)

макс. швидкість
по шосе |

max speed highway

макс. швидкість
на плаву  |

max speed on water 

765
км | km км/год | km/h км/год | km/h 

300
к.с. | HP

Двигун | Engine

Озброєння -
бойовий модуль СПИС | 
Armament - 
SPYS Weapon Station

Система управління 
вогнем |
Fire control system

Подолання перешкод |
Obstacles

Радіостанція | Radio

Додаткові опції |
Options

запас ходу | 
cruising range

макс. потужність |
max power output

550-600



МЛ-ЛБ-Т-23-2 | MT-LB-T-23-2 21/30

МЛ-ЛБ-Т-23-2 |
MT-LB-T-23-2

запас ходу | 
cruising range

макс. швидкість |
max speed

макс. швидкість
на плаву  |

max speed on water 

500 5-660
км | km км/год | km/h км/год | km/h 

макс. потужність |
max power output

240
к.с. | HP

бойова вага | GWT
11,3 т | t

екіпаж (десант) | crew (troops)

Двигун | Engine

Озброєння | Armament

Питомий тиск на грунт | 
Specific ground pressure

Подолання перешкод |
Obstacles

Радіостанція | Radio

Додаткові опції |
Options

чотирьохтактний дизель, ЯМЗ-238В | four-stroke YaMZ-238V diesel, turbocharged

■ ЗУ-23-2, боєкомплект: 500 шт.  | ZU-23-2, ammunition load: 500 rounds
■ кулемет 7,62 мм  ПКМ-Б: 500 патронів | 7,62 mm PKM-B machinegun: 500 rounds

0,45 кг/см2 | 0,45 kg/cm2

■ стінка: 0,5 м | wall: 0,5 m
■ крен: 25º | roll:  25º
■ рів: 1,5 м | trench: 1,5 m
■ кут підйому: 35º | slope: 35º

Motorola DM-4601, Р-173 | Motorola DM-4601, R-173

■ енергопоглинальні сидіння вироблені на основі сучасних технологій | 
  energy absorbing seats based on advanced technologies.

Тактико-технічні
характеристики |
Specifications

БТР Плавець | APC Swimmer 22/30

БТР
Плавець|
APC
Swimmer

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 | Max speed highway 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 | 
Mine Blast Threat

■ 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



2С1, Легкий бойовий модуль «Гарда» | 2S1, Light weapon station Guarda 23/30

2С1 |
2S1

2С1 «Гвоздика» — 122-мм самохідна артилерійська установка на базі шасі 2C1, при-
значена для знищення живої сили, артилерійських батарей, дзотів, а також для 
забезпечення проходів в мінних полях та польових загородженнях. Плаваюча.
2S1 «Gvozdika» is a 122 mm self-propelled howitzer based on 2S1 chassis, intended to 
destroy enemy troops, artillery units, bunkers, mine fields passages and fields entangle. 
Amphibious.

Двигун | Engine

Озброєння | Armament

ЯМЗ-238Н | YaMZ-238N
або встановлення дизельних двигунів DEUTZ TCD1015, Deutz B51015, Caterpillar C7 | 
or repowering with diesel engines DEUTZ TCD1015, Deutz B51015, Caterpillar C7 

■ гаубиця 122 мм 2А31 нарізна |  2А31, 122 mm howitzer, rifled
■ дальність стрільби: 15,2 км | range of fire: 15,2 km
■ боєкомплект гармати: 40 | ammunition load: 40

Озброєння | Armament:
■ 12,7 мм кулемет ДШКМ-Т (аналог ДШКМ) з електроспуском, боєкомплект – 100 патронів |  
  12,7 mm DShKM-T (DShKM analogue) with electric trigger, 100 rounds; 
■ 30 мм автоматичний гранатомет КБА-117 (АГС-17), боєкомплект – 35 гранат |  
  30 mm automatic grenade launcher KBA-117 (AGS-17), 35 grenades.

Система управління вогнем | Fire control system:
     ■ стабілізатор озброєння (2-площинний) | weapon stabilization - 2 axes;
     ■ приводи вертикального і горизонтального наведення - електромеханічні, з можливістю    
           ручного дублювання | vertical and horizontal drives–electric-mechanical, option–manual   
         back-up;
          ■ оптико-електронний прилад (телевізійна камера, лазерний дальномір, неохолоджує
       ма тепловізійна камера) | optic-electronc module (TV camera, LRF, uncooled thermal camera);
      ■ видеомонітор та пульт оператора | videomonitor and controls for operator.

Кути наведення | Motion angles:
■ по горизонту: 360° х N | traverse: 360° х N
■ по вертикалі: - 10°…+ 50°  | elevation:  - 10°…+ 50°

Перекидна швидкість у вертикальній і горизонтальній площинах | Slew rate in traverse 
and elevation: 50 град/с  | 50 grad/sec

запас ходу | cruising range
500 км | km 60 км/год | km/h 

макс. швидкість по шосе |
max speed highway 

0,4 м | m
кліренс | clearanceбойова вага | GWT

15,7 т | t
екіпаж | crew

Для підвищення рівня протикульного захисту броньованої техніки в умовах 
застосування великокаліберних снайперських комплексів та інноваційних 
бронебійних боєприпасів. Може бути встановлений на будь-якій броньо-
ваній машині. Відрізняється високою стійкістю при багаторазових повтор-
них влучаннях і значно перевершує за стійкістю захист на основі оксидної 
кераміки. Швидкоз'ємні і взаємозамінні перфоровані елементи. Всі елементи 
захисту розроблені для монтажу і заміни в польових умовах. Не потрібно 
додаткового навчання, спеціальних навичок та інструменту.

To enhance protection for ballistic  threats specifically against large caliber sniper 
rifles and innovative AP ammunition. The Perforated Add-on Ballistic Armor is one 
the most e�cient and cost-e�ective technical solutions. Can be mounted on any 
type of armored vehicle.  Features high multiple hits resistance and significantly 
exceeds performance of available protective solutions based on oxide ceramics . 
Interchangeable and quick mount perforated elements. All elements can be 
mounted and replaced in field conditions. No extra training of personnel, no special 
skills and special tools are required.

Рівні протикульного
захисту | Ballistic protection

Розміри уніфікованого елементу | Standard element dimensions 600 мм х 264 мм | 600 mm  х 264 mm

Маса уніфікованого элементу | Weight of standard elenent 5-10 кг | 5-10 kg 

■ калібр: 7,62 х 54 мм | caliber: 7,62 х 54 mm
■ тип кулі: Б32 | bullet: B32 
■ снайперська гвинтівка | sniper rifle
■ кулемет | machine gun
■ дистанція: 30 м | distance: 30 m

■ калібр: 12,7 х 108 мм | caliber: 12,7 х 108 mm
■ тип кулі: Б32 | bullet: B32 
■ кулі з сердечником із карбіду вольфраму | wolfram carbide core rounds, sniper rifle
■ снайперська гвинтівка | sniper rifle
■ кулемет | machine gun
■ дистанція: 40 м | distance: 40 m

■ калібр: 14,5 х 114 мм | caliber: 14,5 х 114 mm
■ тип кулі: Б32 | bullet: B32 
■ кулемет КПВТ | KPVT machine gun
■ дистанція: 100 м | distance: 100 m

Навісний перфорований броньований захист | Perforated add-on armor 24/30

Навісний 
перфорований 
броньований 
захист |
Perforated 
add-on armor

Легкий бойовий модуль «Гарда» призначений для боротьби з легкоброньовани-
ми цілями, стаціонарними вогневими точками, живою силою, а також для 
ураження вертольотів противника. Може встановлюватись на військову техніку 
і стаціонарні об’єкти без доробки модуля.
Light weapon station Guarda (LWS) is intended to engage light armour vehicles, fortifies 
fire positions, manpower and helicopters.Guarda can be integrated on military vehicles 
and stationary positions without modification of LWS.  

«Гарда»
легкий бойовий модуль  |

Guarda
light weapon station

д×ш×в з озброєнням |
 l×w×h with weapon

1761 х 1056 х 899 мм | mm 480 мм | mm
діаметр посадочного місця | 

mounting ring diameter 

260 кг | kg
вага з озброєнням без боєприпасів | 

weight with weapon without ammunition



ширина | width
1504  мм | mm 1642 м | m

висота | heightвага | weight
1,15 т | t 2860  мм | mm

довжина | length
1200 м | m

діаметр посадочного місця | mounting ring diameter

■ 2×23 мм автоматичні гармати 2A7 (2A7M): 400 (200 х 2) снарядів  |
  2×23 mm 2A7 (2A7M) autocannons: 400 (200 х 2) shells
■ прицільна дальність: 2000 м | effective range: 2000 m
■ 7,62 мм кулемет КТ-7,62 (аналог ПКТ): 2000 (250 х 8) патронів |
  7,62 mm KT-7,62 machinegun (PKT analogue): 2000 (250 х 8) rounds
■ прицільна дальність: 1500 м | effective range: 1500 m
■ димові гранати: система 902Б «Хмара» | smoke grenades: «Khmara» 902B
■ приціл: 1ПЗ-7-23, прицільний пристрій НВКТ-71 | sight: 1PZ-7-23, sighting device NVKT-71
■ приводи  наведення по вертикалі і горизонталі: механічні або електричні |
   traverse and elevation drives: manual or electric drives
■ допоміжні системи: система охолодження стволів гармат, рідинна, примусово-циркуляцій-
на - 18 л |
auxilliary systems: cooling system for autocannon barrels, liquid coolant, forced circulation - 18 L

■ у горизонтальній площині: n×360° | traverse: n×360°
■ вертикальній площині: -4°...+55° | elevetion: -4°...+55°

БМ-23-2
Бойовий модуль |

BM-23-2
Weapon station

ДКБМ-30 | RCWS-30 25/30 Бойовий модуль СПИС | SPYS Weapon station 26/30

СПИС
Бойовий модуль |

SPYS
Weapon station

кути наведення у 
вертикальній площині | 

range of elevetion

швидкість наведення
у горизонтальній площині |

max traverse slew rate

швидкість наведення
 у вертикальній площині |

max elevation slew rate

–7°…+47° ≤ ±35 ≤ ±35
°/с | °/s  °/с | °/s  

кути наведення  у
горизонтальній площині |

range of traverse

n×360°

Озброєння | Armament

Габаритні розміри зі
зброєю |
Dimensions with weapon

■ 30 мм автоматична гармата – ЗТМ-1 (2А72): 300 шт. |
  30 mm ZTM-1 (2A72) autocannon: 300 shells
■ 7,62 мм кулемет ПКТ: 2200 шт.  | 7,62 mm PKT machine gun: 2200 rounds 
■ 30 мм гранатомет КБА-117 (АГС-17): 125 шт.  |
  30 mm  KBA-117 (AGS-17) automatic grenade launcher: 125 rounds
■ ПТРК «Бар'єр»: 4 шт. | ATGM «Barrier»: 4 missiles
■ димові гранати: система 902Б «Хмара» | smoke grenades: «Khmara» 902B
■ приводи  наведення по вертикалі і горизонталі: електромеханичні, с ручним дублювання |
   traverse and elevation drives: electric-mechanical with manual back-up 

■ довжина: 3,767 м | length: 3,767 m
■ ширина: 2,05 м | width: 2,05 m
■ висота: 1,814 м | height: 1,814 m
■ зовнішній діаметр посадочного місця: 1,35 м  | mounting ring diameter: 1,35 m

вага без боєприпасів  | weight without ammunition
1,2 т | t

Бойовий модуль БМ-23-2 призначений для 
боротьби з наземними та малошвидкісними 
повітряними цілями на низькій висоті.

BM-23-2 weapon station intended for engagement of 
ground targets and low speed and altitude air targets.

Система управління озброєнням забезпечує ведення вогню з усіх видів 
озброєння бойового модуля вдень і вночі, в т.ч. пуски ПТРК «Бар'єр».
■ Система управління вогнем - оптико-телевізійна з дальноміром та при-
строєм управління вогнем ПТРК "Бар'єр". Охолоджуєма або неохолоджуєма 
тепловізійна камера - за запитом Замовника.
■ Cтабілізатор озброєння (цифровий, електромеханічний, двухплощинний).
■ Два робочих місця  - оператора і командира (дублююча система).

Fire-control system ensures e�ective fire of all weapons day and night including 
launch of Barrier ATGM.
■ Fire control system - optic-television with LRF and fire control device for ATGM 
Barrier. Optional - cooled or uncooled thermal camera.
■ Weapon stabilization system (digital, electric mechanical, two axes).
■ Two work stations -  commander and operator (backup system).

Озброєння | Armament

Кути наведення | Range

■ заміна двох 23 мм автоматич-
них гармат 2А7 (2А7М) однією 
гарматою, боєкомплект стано-
витиме від 200 до 400 снарядів, 
прицільна дальність – 2000 м;
■ встановлення сучасної Систе-
ми управління озброєнням.
■ installation of a single barrel 23 
mm 2A7 (2А7М) auto cannon, 
instead of twin-barreled, ammo 
load - 200…400 shells, effective 
range – 2000 m;
■ installation of Fire control system.

Додаткові опції 
для бойового 
модуля БМ-23-2 | 
Additional options 
for BM-23-2



ДШКМ-Т | DSHKM-T 27/30 КТ-7,62 28/30

довжина стволу | barrel length
1,07 м | m1,625 м | m 12,7 х 108 м | m

кулемет | machinegunмаса | mass
33,5 кг | kg

довжина | length

■ довжина стволу: 1070 мм | barrel length: 1070 mm
■ патрон: 12,7×108 мм | cartridge: 12,7×108 mm
■ калібр: 12,7 мм | caliber: 12,7 mm
■ скорострільність: 600 пострілів/хв. |
  rate of fire: 600 shots/min
■ початкова швидкість кулі: 840-860 м/с |
  initial bullet velocity: 840-860 m/s
■ прицільна дальність: 3500 м | target distance: 3500 m
■ вид боєпостачання боєприпасів: стрічка на 50 патронів |
  feeding аmmunition: belts with 50 rounds
■ приціл: відкритий/оптичний | sight optical: open

КТ-7,62

довжина стволу | barrel length
0,658 м | m1,173 м | m 7,62 х 54 м | m

кулемет | machinegunмаса | mass
8,99 кг | kg

довжина | length

Тактико-технічні характеристики |
Specifications

■ набій: 7,62×54 мм R | cartridge: 7,62×54 mm R
■ калібр: 7,62 мм | caliber: 7,62 mm
■ темп вогню: до 250 пострілів/хв.| rate of fire: 250 shots/min
■ дульна швидкість: 855 (ПКТ) м/с | muzzle velocity: 855 m/s
■ ефективна дальність вогню: 1500 м | 
  effective range of fire: 1500 m
■ макс. дальність вогню: 3800 м | max range of fire: 3800 m
■ система живлення: стрічка 100 набоїв та патронні 
ящики на 200 і 250 набоїв | feeding: metal belts in 100 and 
200/250 round ammunition boxes
■ приціл: механічний секторний (оптичний) |
  sight: tangent iron sights, optical

Тактико-технічні характеристики |
SpecificationsДШКМ-Т

з електроспуском |

DSHKM-T
with electric trigger



Поставка запасних частин та кпітальний ремонт 
двигунів типів: 
■ КАМАЗ, ГАЗ, ЯМЗ; 
■ В-2, В-6, В-6М, В-46-4, В-84-1С; 
■ УТД-20, УТД-23, УТД-29 та інші.

Supply of spare parts and overhauo ot the following 
engines types: 
■ КАМАZ, GAZ, YaМZ;
■ V-2, V-6, V-6М, V-46-4, V-84-1С;
■ UTD-20, UTD-23, UTD-29 and others.

Двигун | Engine

Ємність паливних баків | Fuel tanks capacity 520 л | 520 L

Опалення кабіни | Cabin heating system Airtronic D4

Підігрів охолоджуючої рідини | Coolant heating system Hydronic M12

Подолання перешкод |
Obstacles

Сертифікати | Certificates 30/30

Працюємо для армії -
заради сильної країни!
We work for the army -
for the strong state!
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ЗіЛ-135ЛМ-Т | ZiL-135LM-T 29/30

ЗіЛ-135ЛМ-Т |
ZiL-135LM-T

Тип - довгобазове чотирьохвісне 
автомо- більне шасі високої прохід-
ності зі всіма ведучими колесами.

Type - longbody four axles chassis, 
all-terrain capabilities, all-wheel drive.

макс. швидкість |
max speed

розхід пального на 100 км |
fuel consumption per 100 km

765 6870
км | km л | Lкм/год | km/h 

312
к.с. | HP

запас ходу по шосе | 
cruising range highway

сумарна потужність |
max power output

■ Д-245.30Е2 чотирьохтактний дизель: 2 шт. | D-245.30Е2, 4 stroke diesel, turbocharged: 2 ps.
■ робочий об’єм двигуна: 4,75 л | displacement: 4,75 L

■ крен: 20º | roll: 20º
■ кут підйому: 28º | slope: 28º
■ мін. радіус повороту: 12,5 м | min turn radius: 12,5 m
■ брід: 1,2 м | fording: 1,2 m

Вага у спорядженому стані | GWT
10,61 т | t


