
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
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