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ПРО КОМПАНІЮ

COMPANY REVIEW

 «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА» – підприємство пов-
ного циклу виробництва. Компанія була заснована у 1993 р. та з того 
часу займається виробництвом спеціалізованих машин різного типу, 
як цивільних (інкасаторські автомобілі, автомобілі швидкої допомоги, 
патрульні поліцейські автомобілі), так і військових. 
 Продукція військового призначення компанії «ПРАКТИКА» пройшла 
державні випробування, офіційно поставлена на озброєння у Зброй-
них силах України та Національній гвардії України і неодноразово пе-
ревірена в бою. Окрім того, «ПРАКТИКА» веде активну експортну 
діяльність и поставляє бронеавтомобілі у закордонні країни.

 Research and Production Association PRACTIKA is full-cycle 
production enterprise. The company was founded in 1993 and 
since that time has been producing specialized vehicles of various 
types, both civilian (cash-in-transit vehicles, ambulances, police 
patrol vehicles) and military.
 PRACTIKA military products hade passed state tests, officially 
adopted by Armed Forces of Ukraine and National Guard of Ukraine, 
and are repeatedly battle-tested.  Besides, PRACTIKA performs 
export activity and supplies armored vehicles to foreign countries.
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KOZAK 2

TESTS
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATION
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КОЗАК-2 – бронеавтомобіль MRAP-класу, тобто 
призначений для бойових завдань допоміжного ха-
рактеру: передислокація особового складу, органі-
зація зв’язку, поставника радіозавад та інше. Від-
мінною особливістю є внутрішня місткість та 
можливість розміщення габаритного обладнання.

KOZAK-2 is classic MRAP vehicle intended for a 
wide range of auxiliary tasks, such as troop 
transporter, command-and-control vehicle, jamming 
vehicle etc..  Its distinctive feature is high internal 
volume that allows to carry variety of spacious 
equipment.

Великий об’єм корпусу (добре для КШМ модифікації)
High infernal volume (benefit for C2 modification)

Висока посадка (добре для мінозахисту)
High floor level (benefit for mine protection) 

Великий кліренс
High ground clearance

Бронезахист двигуна 
Engine armor protection

Зовнішня центральна 
підкачка коліс
STIS

Гілковідхилювачі
Branch deflectors

Відокремлена передня частина
(добре при підриві під колесом)
Separate front part  (benefit in case of explosion
under front wheel) 

KOZAK 2
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ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

GENERAL CONCEPTION

KOZAK-2 is built on the chassis of an all-wheel-drive truck, specially 
intended for heavy-duty off-road conditions. The armor capsule is installed 
on the chassis. Armor capsule is built by the “holding frame” principle, 
that gives additional strength and prevents its damage in the event of 
vehicle’s rollover.

Широкопрофільні колеса
Wide tires

Посилена передня вісь
Enforced front axle

Довговічні ресори 
Upduring leaf springs

Спрощена паливна система, розрахована на низькоякісне пальне
Simplified fuel system, capable to use low quality fuel

Двигун із строком служби 1 000 000 км 
1 000 000 km engine

Надміцна рама
Higly durable frame

КОЗАК-2 побудований на шасі повнопривідного вантажного 
автомобіля, спеціально призначеного для надважких бездоріжних 
умов. На шасі встановлена бронекапсула, побудована за каркасним 
принципом, що надає їй додаткової міцності і не дає зім’ятися  у разі 
перекидання машини.
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KOZAK 2M

KOZAK 2M

TESTS
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATION

KO
ZA

K 
2M



8

КОЗАК-2М – тактичний бронеавтомобіль, призна-
чений для широкого кола бойових завдань, у тому 
числі безпосередньо на полі бою. Відмінною особ-
ливістю є надвисока прохідність по бездоріжжю, 
на рівні бронетранспортерів 8х8.

KOZAK-2M is tactical armored vehicle intended for a 
wide range of combat missions, including actions 
directly on the battlefield. Its distinctive feature is 
ultrahigh off-road capability, comparable to 8x8 
armored vehicls.

Максимально низький (враховуючи необхідність 
мінозахисту) профіль
The lowest possible profile (taking into account the need of 
mine protection)

Незалежна підвіска
Independent suspension

Несучий корпус
Monocockue hull

Центральна підкачка коліс
CTIS

Бронезахист двигуна 
Engine armor protection

Гілковідхилювачі
Branch deflectors

Надвисокий кліренс 
Ultrahigh ground clearanceУніверсальний протектор шин 

All-terrain tire tread

KOZAK 2M
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ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

GENERAL CONCEPTION

KOZAK-2M is the next generation of KOZAK-2 armored vehicle. It is 
also MRAP vehicle, but unlike its predecessor, new version does not 
have the basis chassis, instead has «monocoque» hull, that allows to 
improve signiticantly off-road performance.

Варіативність довжини 
колісної бази 
Variable wheelbase

Двигун від вантажного автомобіля 4х4
4х4  truck engine

Спеціальні військові мости 
Special milspec axles

Можливість правостороннього/лівостороннього 
розташування керма
RHD/ LHD steering options

Автоматична або механічна коробка передач
Automatic/manual transmission options

КОЗАК-2М являє собою наступне покоління бронеавтомобілю 
КОЗАК-2. Це теж мінозахищений бронеавтомобіль, але на відміну 
від першого покоління, нова модифікація не має базового шасі, а 
виконана у варіанті «монокок» (несучий корпус), що значно покра-
щує характеристики їзди по бездоріжжю.
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KOZAK 5

KOZAK 5

TESTS
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATION
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КОЗАК-5 – бронеавтомобіль утилітарного типу, 
призначений або для виконання тактичних 
завдань малого ризику, або для використання 
поліцейськими підрозділами та силами спеціаль-
них операцій. Відмінною особливістю є високі ди-
намічні характеристики, зокрема, швидкість руху. 

KOZAK-5 is armored utility vehicle, intended as 
for tactical tasks of low intensity, as for usage by 
police units and special operations forces.  Its 
distinctive feature is high dynamic characteristics, 
particularly, road speed.

Закрита турель (добре для операцій у місті)

Closed turret (behefit for urban operations)

Високошвидкісні шини
 High velocity tires

Цілісний корпус (що дає вищу міцність)
Unibody (benefit for stiffness)

Найменші габарити 
Smallest overall dimensions 

Великий вантажний відсік
Spacious cargo compartment

Бронезахист двигуна 
Engine armor protection

KOZAK 5



13

ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

GENERAL CONCEPTION

KOZAK-5 is built on the state-of-the-art with chassis increased 
payload suspension. Armor capsule has two compartments, 
but is made as entire body, for higher rigidity (10-persons mod-
ification has one compartment).

Посилена передня вісь
Enforced front axle

Високооборотний двигун
High-speed engine

Спеціально посилена підвіска
Specially enforced suspension

Перфоровані гальмівні диски
Perforated brake discs

10-швидкісна коробка передач
10-speed transmission

Паливна система, розрахована на сірчасте паливо
Fuel system, capable to use high-sulphur fuel

КОЗАК-5 побудований на шасі всесвітньо відомого великотон-
нажного пікапу Ford F550, із вживанням низки заходів для поси-
лення підвіски базового шасі. Бронекапсула автомобіля двовідсі-
кова, але побудована цілісною, для більшої міцності конструкції 
(10-місна модифікація одновідсікова).
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KOZAK 5 PML

KOZAK 5 PML

TESTS
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATION
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КОЗАК-5-ПМЛ – спеціальний бронеавтомобіль для 
розмінувальних команд, призначений для транспор-
тування мін та снарядів, що не розірвалися, у місця їх 
утилізації. Відмінною особливістю є спеціальні відсіки 
та конструкція, розрахована на раптову детонацію 
вибухівки, що транспортується.

KOZAK-5-PML is special armored vehicle for mine 
clearing teams, intended for transportation of UXOs 
(landmines, shells etc.) to the disposal site. Its 
distinctive features are special compartments and 
exceptional hull construction, designed for the sudden 
detonation of the explosives being transported.

Спеціальне фарбування
Special painting

Мінний захист екіпажу
Mine protection for crew

Спеціальні світлові сигнали
Special light signals

Відсік для запасного колеса 
Spare wheel compartment

Відсік для перевезення мін та снарядів   
Compartment for UXO transporting

Високошвидкісні шини
 High speed tires

KOZAK 5 PML
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ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

GENERAL CONCEPTIONКорпус КОЗАК-5-ПМЛ має відсіки для розмінувального обладнення та низку конструк-
тивних заходів, що захищають екіпаж у випадку вибуху мін та снарядів.

KOZAK-5-PML hull has compartments for demining equipment and state-of-the-art design to 
increase body strength in case of sudden UXOs explosion.

Робота вантажної платформи
Stages of load platform working

KO
ZA

K 
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PM
L

Відсік для вибухівки
Compartment for UXOs

Відсік для спеціального
розмінувального приладдя
Compartment for special
demining equipment

Відсік для запасного колеса (з лебідкою)
Spare wheel niche (with winch)

Посилена та нахилена задня стінка, що відхиляє вибухову 
хвилю у випадку детонації вибухівки
Enforced and slanted rear wall, that rejects blast wave 
in case of sudden detonation of UXOs

Вантажна платформа для вибухових пристроїв 
Loading platform for UXOs
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OTAMAN

OTAMAN

TESTS
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATION
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ОТАМАН – бронетранспортер сучасного типу, 
розроблений згідно останніх тенденцій в кон-
струкції військових машин такого типу: переднє 
розташування двигуна, заднє розташування від-
сіку десанту, високий рівень бронезахисту (який 
дозволяє виконувати не тільки допоміжні задачі, 
але й задачі на полі бою), протимінна стійкість, 
великий запас вантажопідйомності для встанов-
лення важкого додаткового обладнання тощо. 

OTAMAN is modern type of armored fighting vehicle, 
developed according to the latest trends in design of 
military vehicles of this type: front location of engine, 
rear location of troops compartment, high level of 
armor protection (which allows to carry not only 
auxiliary tasks but also battlefield missions), protection 
from landmines, substantive load capacity for 
installing of heavy  equipment etc.

Мультипаливний двигун
Multifuel engine

Військова автоматична 
коробка передач
Milspec automatic transmission

Відсік десанту із протимінними сидіннями 
Troops compartment with mine resistent seats

Додаткова керамічна броня
Ceramic add-on armor

Спеціальна військова підвіска, що забезпечує велику вантажопідйомність
Special milspec suspension, that provides substantive payload capacity

Система охолодження двигуна (у т. ч. для спекотного клімату)
Engine cooling system (also appropriate for hot climate)

Бойовий модуль з автоматичною гарматою
Weapon station with automatic cannon

Радіозв’язок декількох рівнів
Multiple levels radio communication

Камери спостереження 3600

3600 observation videocameras

Багатошарова протимінна підлога 
Multilayer blast attenuation floor

Кліматична система (у т. ч. для спекотного клімату)
Climatic system (also appropriate for hot climate)

Місця водія та командира
Driver’s and commander’s places

OTAMAN
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ВАРІАТИВНІСТЬ КОНСТРУКЦІI

:

 DESING FLEXIBILITY

ОТАМАН має гнучку конструкцію, завдяки чому на його базі можливе 
вироблення машин різного призначення, а модульність ходової частини 
дозволяє легко перейти від виконання 6х6 до 8х8, у разі потреби  замовника.

OTAMAN has flexible design, due to this, it can be produced in different 
modifications of various purpose. Furthermore, modularity of driveline 
allows to pass easily from 6x6 to 8x8 design, by request of the customer.

З ВЕЛИКОКАЛІБЕРНИМ БОЙОВИМ 
МОДУЛЕМ
WITH HIGH CALIBER WEAPON STATION

З МАЛОКАЛІБЕРНИМ БОЙОВИМ 
МОДУЛЕМ
WITH SMALL CALIBER WEAPON STATION

З ТАНКОВОЮ ГАРМАТОЮ
WITH TANK GUN

З ВИСОКИМ КОРПУСОМ (ДЛЯ ШТАБНОЇ АБО 
САНІТАРНОЇ МОДИФІКАЦІЇ)
WITH HEIGHTENED HULL (FOR C2/MEDIVAC)

ІЗ 120-ММ МІНОМЕТОМ
WITH 120-MM MORTAR

З РЕМОНТНИМ ОБЛАДНАННЯМ
WITH RECOVERY EQUIPMENT
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BTR 60M

BTR 60M

TESTS
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

TECHNICAL SPECIFICATION
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СКЛАД МОДЕРНІЗАЦІI

CONSIST OF MODERNIZATION
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BTR 60M



25

БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ

MULTIPURPOSE

БТР-60М здатний закрити нішу різноманітних допоміжних 
бронемашин:

BTR-60М can carry out tasks of various auxiliary armored vehicles:

 1 - транспортувальник особового складу 
                 personnel carrier

 2 - вантажно-ремонта машина
                cargo/recovery vehicle

 3 - санітарно-евакуаційна машина
                medivac

 4 - машина мінометної вогневої підтримки
                mortar carrier
 
 5 - штабна машина
                C2 vehicle
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ЛОГІСТІКА/LOGISTICS

ЛОГIСТIКА
LOGISTICS

TESTS
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ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

GENERAL CONCEPTION

Для завдань військової логістики «Практика» 
виробляє броньовані вантажні автомобілі. 
Бронювання включає в себе бронювання ко-
ліс, різних ключових технічних систем (палив-
ного баку, акумуляторів, ресиверів централь-
ної підкачки), встановлення бронекабіни та 
бронекунгу (або вантажної платформи).

For tasks of military logistics, PRACTIKA 
produces protected trucks. Protection includes 
armoring of wheels and various key technical 
systems (fuel tank, batteries, CTIS receivers), 
installation of armored driver cabin and armored 
arear compartment (or cargo platform).

Бронекабіна 
Full Armored Cabin

Бронекунг 
Armored rear compartment

Петлі для можливості перемонтажу на інше шасі
Shackles for possibility of mounting on other chassis

Окрема кліматична система для кунгу
Autonomic climatic system for rear compartment

Бронезахист технічних систем 
Technical systems protection

Бронезахист коліс 
Wheel Protection

ІНШІ МОДИФІКАЦІЇ
OTHER MODIFICATIONS

ЛО
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РОЗМIНУВАННЯ 
DEMINING

РОЗМІНУВАННЯ/DEMINING
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ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ

GENERAL CONCEPTION

Для розмінувальних команд «Практика» виро-
бляє броньовані машини для розгрібання зава-
лів. Бронювання включає в себе бронювання 
кабіни, різних ключових технічних систем та 
спеціальну модифікацію ківша (встановлення 
вертикальних пластин для просіювання грунту).

For demining teams PRACTIKA produces pro-
tected vehicles for rubble raking. Protection in-
cludes armoring of driver cabin, key technical 
systems and special modification of digger 
bucket (installing of vertical plates for possibili-
ty of soil sifting).

Бронювання ключових систем
Key systems armoring

Кулестійке скло 
Bulletproof glasses

Бронекабіна 
Armored Cabin

Модифікований ківш
Modified bucket 

РОЗМIНУВАННЯ 
DEMINING

ІНШІ МОДИФІКАЦІЇ 
OTHER MODIFICATIONS

БРОНЬОВАНИЙ РОБОТ / ARMORED ROBOT

РО
ЗМ
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БРОНЬОВАНИЙ ЕКСКАВАТОР / ARMORED DIGGER
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КОНСТРУКЦІЇ
STRUCTURES

STRUCTURES/
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МОБІЛЬНИЙ БЛОК-ПОСТ

MOBILE GUARD HOUSE

Мобільний блок-пост поєднує в собі переваги 
стаціонарних охоронних споруд із можливіс-
тю швидкої передислокації на інше місце. 
Завдяки моноблоковій конструкції, передис-
локація здійснюється швидко і з використан-
ням найпростіших засобів.

Mobile guard house combines all advantages 
of stationary protective structures with the 
possibility of rapid redeployment  to other 
location. Due to the monoblock design, 
redeployment is carried out promptly and using 
the simplest means.

Кулестійкі вікна з бронешторками
Bulletproof windows with armor curtains

Кліматична система
Climatic System

Зовнішнє освітлення 
External lighting

Бійниці 
Gun ports

Підвід зовнішнього
електроживлення
External power board

Бомбосховище під підлогою
Air-raid shelter (under floor)

Багатошаровий бронекорпус
Multilayer armor hull

Двері з внутрішнім запором
Doors with internal locking

Камери 
Videocameras

Поворотна турель 360
Rotating turret 360
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:

Підвід зовнішнього електроживлення
External power board

Модуль для польового табору скон-
струйований на базі стандартного 
морського контейнеру. Це значно 
спрощує його логістику та дає можли-
вість комбінувати модулі різного ви-
конання без додаткових конструктив-
них заходів. 

Module for field camp is designed on 
the basis of standard sea container. This 
significantly simplifies its logistics and 
makes it possible to combine modules 
of different purpose without any 
additional design measures.

ПРИКЛАДИ ВИКОРИСТАННЯ 
EXAMPLES OF PURPOSE

ПЕРЕСУВНИЙ ШТАБ
MOBILE HEADQUARTER UNIT

ПЕРЕСУВНА ОПЕРАЦІЙНА
MOBILE SURGERY UNIT

Кліматична система
Climatic System

Монтажні петлі 
Scackles

Камуфляжне фарбування
Camouflage painting

Автономний генератор 
APU

Багатошаровий бронекорпус   з 
протиосколковим підбоєм
Multilayer armor body with antispall layer

STRUCTURES/
КО
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

DESIGN FEATURES
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БАЛІСТИЧНИЙ ЗАХИСТ

BALLISTIC PROTECTION

34

Балістичний захист бронеавтомобілів компанії 
«ПРАКТИКА» забезпечується балістичною стал-
лю та кулестійким склом. Балістична сталь – це 
спеціально легована сталь, яка має з одного боку 
надвисоку твердість (500 НВ), з іншого - високу 
пластичність. Кулестійке скло виробляється са-
мостійно і являє собою спеціальний сенвич із ок-
ремих шарів скла, з’єднаних шарами полімерної 
плівки, який затримує кулю за рахунок такої ба-
гатошарової структури. 
Базовий рівень балістичного захисту – рівень 2 
за STANAG 4569 (захист від бронебійних куль ка-
лібру 7,62 мм.). За допомогою додаткової кера-
мічної броні можливе підвищення до рівня 4 (за-
хист від бронебійних куль калібру 12,7 мм).

Ballistic protection of PRACTIKA a armored vehicles 
is done by ballistic steel and bulletproof glass.  Ballistic  
steel is a specially alloy steel that combines ultra-high 
hardness (500 HB) and high plasticity.  Bulletproof 
glass are in-house manufactured, constitutes a 
special sandwich of separate layers of glass 
connected by polymer film layers, that retains the 
projectiles by such multilayer structure.
STANAG 4569 level 2 (protection against armor-
piercing bullets of 7.62 mm) basic level of ballistic 
protection. By add-on ceramic armor it is possible to 
increase protection up to level 4 (protection against 
12.7 mm bullets).

Балiст
ичний захист

/
Ballistic protection
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ПРОТИМІННИЙ ЗАХИСТ

BLAST PROTECTION

Бронеавтомобілі компанії «ПРАКТИКА»  мають рівень захисту 
STANAG 4569 2a/2b (6 кг тротилу) або 3a/3b (8 кг тротилу). 

V-подібне днище
V-shaped hull

Значна відстань від поверхні землі (відповідно, від точки
вибуху)
Considerable distance from the ground (and, respectively, 
from the point of explosion)

Багатошарова підлога, що захищає від вторинних уламків 
і поглинає енергію вибуху
Multilayer floor that protect from secondary splinters and absorbs blast 
energy

Кріплення сидінь до стін або стелі, без зв’язку з підлогою
Walls/ceiling mountig of seats

Бічні тримачі, підголовники та 5-точкові ремені безпеки на                   
сидіннях
Side holders, headrests and 5-points belts on seats

PRACTIKA vehicles have STANAG 4569 level of protection as 2a/2b (6 
kg. of TNT) or 3a/3b (8 kg. of TNT). 

Захист від вибуху забезпечується одразу декількома   
конструктивними рішеннями:
Blast protection is provided by a couple of measures:
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ПРОТИМІННІ ВИПРОБУВАННЯ

BLAST TESTS

36

Оцінка протимінної стійкості проводиться за процедурою випробувань 
за стандартом НАТО STANG 4569 “Рівні захисту екіпажу логістичних та 
бойових броньованих машин легкої категорії”. У відсіку екіпажу було 
встановлено манекен із датчиками у ключових точках (область таза, 
грудна клітина, голова тощо). Було проведено два підриви 6 кг тротило-
вого еквіваленту – під днищем (I) та під переднім колесом (II).

Mine test were performed according to NATO standard STANAG 4569 
“Protection Levels for Occupants of Logistic and Light Armored Vehicles”. In 
crew compartment the dummy with sensors at key points (pelvic area, chest, 
head, etc.) was located. Two blasts of 6 kg. TNT were carried out - under the 
hull (I)  and under the front wheel (II).

II

I

Прот
иьiннi випробування/

Blast tests
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ПРОТИМІННІ ВИПРОБУВАННЯ

BLAST TESTS
Після підривів бронеавтомобіль зберіг цілісність відсіку екіпажу, 
а пошкодження в цілому були некритичними (зокрема, двигун за-
лишився працездатним). Таким чином, за умови проведення на-
лежного ремонту він може бути відновлений. Ключовий резуль-
тат – в усіх точках вимірювань отримані значення прискорення та 
тиску набагато менші за критичні, що говорить про збереження 
життя та уникнення серйозних травм для членів екіпажу.

In the result of explosions, the armored vehicle retained the integrity 
of the crew compartment, and the damages, in general, were uncritical 
(particularly, engine remained operational), so, provided proper 
repairs, it can be restored. The key result is that the values of 
acceleration and pressure at all measurement points were much lower 
than critical, which means saving lives and avoiding serious injuries 
for crew members. 
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ЕРГОНОМІКА

ERGONOMICS

38

Бронеавтомобілі компанії «ПРАКТИКА» розроблені з огляду на 
те, що екіпаж може довго перебувати всередині транспортного 
засобу. Відсіки екіпажу просторі, з комфортною внутрішньою 
висотою та безліччю спеціального обладнання, призначеного 
для полегшення виконання місії солдатами.

PRACTIKA vehicles are designed bearing in mind that crew can spent a 
long time inside the vehicle. Crew compartments are spacious, with 
comfortable internal height and a lot of special equipment made to 
facilitate the mission of troops.

Блокування дверей із середини
Locking of doors from inside

Зносостійке та негорюче покриття сидінь
Durable and non-flammable seat covering

Декілька рівнів внутрішнього світла
Different levels of inner lighting

Монітор системи відеоспостереження 
Video survivallance system monitor

Навігаційний пристрій
Navigation device

Дистанційне керування фарою-шукачем 
Remote control of searchlight

Інформація щодо радіаційної ситуації
Radiation awarenees

КВ та УКВ радіостанції
UNF and VHF radio

Панель керування кліматичною системою
Climatic system control panel

Підставка з регулюванням висоти для стрілка
Stand with height adjustment for gunner

Ергономіка /
 Еrgonom

ics



39

ЛЮКИ ТА ДВЕРІ

DOORS AND HATCHES

Бронеавтомобілі компанії «ПРАКТИКА» мають достатню кількість отворів (две-
рей та люків) для швидкого десантування на полі бою та для ведення вогню у 
відповідь. Усі вони обладнані посиленими петлями, обмежувачами відкриття, 
пневмостійками та пружинами для полегшення відкриття. 

PRACTIKA armored vehicles have a sufficient number of openings (doors and hatches) 
for prompt landing on the battlefield and for retaliatory fire.  They are all equipped with 
reinforced hinges, opening limiters, pneumatic struts and springs for facilitating of 
opening.

Люк у турелі 
Turret hatch

Задні двері або апарель
Read door/apparel

Вентиляційно-евакуаційні люки  
Evacuation-and-ventilation hatches

Бійниці
Gun-ports

Бокові двері, що відкриваються на 1800  
Side doors with 1800 opening
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КОЛЕСА

WHEELS

40

Усі бронеавтомобілі компанії «ПРАКТИКА» обладнуються 
спеціальними колесами, які мають:

All PRACTIKA vehicles are equipped with milspec wheels with 
following:
 big size tires with special off-road tread 
 easy-demounting two-pieces wheel rims
 STIS (chassis-based vehicles)
 CTIS (independent suspension vehicles)

Шина
Tire

Run-flat вставки 
Run-flat Insertions

Колісний диск
Whell Run

Run-flat вставки призначені для того, щоб бронеавтомобіль міг 
продовжувати рух на прострілених шинах (спираючись, в 
такому випадку, на run-flat вставки). 

Run-flat insertions are intended to allow the armored vehicle to 
continue ride on penetrated tires (relying, in this case, on the run-flat 
inserts)

Колеса/
W
heels

великорозмірні шини зі спеціальним протектором для                     
бездоріжжя
легкорозбірні колісні диски з двох частин
зовнішню систему підкачки шин (для машин на шасі)
централізовану систему підкачки шин (для машин з 
незалежною підвіскою)

БРОНЕЗАХИСТ КОЛІСНОГО ДИСКУ
WHEEL RIM ARMOR PROTECTION

RUN-FLAT ВСТАВКИ
RUN-FLAT INSERTIONS 
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СИСТЕМИ СПОСТЕРЕЖЕННЯ 3600

SURVEILLANCE SYSTEMS 3600ПРИКЛАД РОБОТИ СИСТЕМИ НА БРОНЕАВТОМОБІЛІ 4Х4
SYSTEM OPERATION AT 4X4 ARMORED VEHICLE

ПРИКЛАД РОБОТИ СИСТЕМИ НА БРОНЕАВТОМОБІЛІ 6Х6
SYSTEM OPERATION AT 6X6 ARMORED VEHICLE

Як усі сучасні бойові машини, бронеавтомобілі компанії «ПРАКТИКА» 
обладнані системами відеоспостереження 360°, які дозволяють 
екіпажу оперативно реагувати на зміни навколишньої ситуації:
 передні та задні камери денного/нічного бачення
 IR-камера або тепловізор для нічного водіння у режимі  
світломаскування 
 камера-парктронік
 шолом доданої реальності для командира 

As well as all modern combat vehicles, PRACTIKA armored vehicles are 
equipped with 360° video surveillance systems that allow the crew to 
respond to rapid changes in battlefield:
 front and rear day / night vision cameras
 IR-camera/ thermal imager for night driving in blackout mode
 park camera 
 Additional Reality Helmet for the commander
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ТУРЕЛЬ

TURRET

42

PRACTIKA armored vehicles are equipped with rotatory turrets for 
gunner, protected from all sides. All turrets have:
  machine gun bracket
 observation windows with bulletproof glass
 non-splitting backveiw mirror
           manual/electric gear for rotating
 spinal holder for gunner

Бронеавтомобілі компанії «ПРАКТИКА»  обладнуються захищеною 
з усіх сторін поворотною туреллю для стрілка. Усі турелі мають:
 кронштейн для кулемету
 оглядові вікна з кулестійким склом 
 безуламкове дзеркало заднього виду
 ручний або електричний механізм повороту
 спинний упор для стрілка

БАЗОВАЯ КОНСТРУКЦІЯ
BASIC DESIGN

ПОЛЕГШЕНА КОНСТРУКЦІЯ 
SIMPLISTIC DESIGN

В залежності від призначення автомобіля, турелі можуть бути 
різного ступеню закритості, включаючи повністю закриту 
турель типу «купол» для боїв у місті.
Depending on the task of the unit, turret can be made of different 
design including a fully enclosed cupola-type turret for urban 
combats.

ЗАКРИТА КОНСТРУКЦІЯ (для боїв у місті)
CLOSED DESIGN (for urban combats)

Турель/
Turret
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ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНЕ ОЗБРО ННЯ

REMOTE CONTROLLED WEAPON

Э

Для підвищення бойових характеристик автомобілі компанії «ПРАК-
ТИКА» опційно обладнуються дистанційно керованими бойовими 
модулями. Модулі можуть бути різного класу: від малих, озброє-
них кулеметом 7,62 мм або 12,7 мм для бронеавтомобілів 4х4, до 
великих, озброєних автоматичними гарматами 25 мм або 30 мм, 
для бронетранспортерів 6х6/8х8

PRACTIKA vehicles can be optionally equipped with remote control weapon 
stations, to enhance combat performance. Weapon stations can be of different 
calibers - from 7,62 mm or 12,7 mm for 4x4 vehicles to 25 mm or 30 mm for 
6x6 / 8x8 vehicles
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СИСТЕМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

FIRE SUPPRESSION SYSTEMS

44

Автомобілі компанії «ПРАКТИКА» обладнані 
системами боротьби з вогнем – як у відсіку 
двигуна, так і у відсіку екіпажу. Зокрема, си-
стема для відсіку екіпажу укомплектована 
детекторами полум’я з ультракоротким ча-
сом спрацювання та заправлена спеціаль-
ною вогнегасною суспензією, що нешкідли-
ва для людини.

PRACTIKA vehicles are equipped with fire 
suppression systems - as for engine compartment, 
as for crew compartment. In particular, the crew 
compartment system is equipped with ultra-short 
response time sensors and fueled with special 
extinguishing agent, safe for humans. 

Балони з вогнегасною суспензією  
Ballons with suppression agent

Система пожежогасіння відсіку двигуна
Automatic fire extinguisher for engine

Трубопроводи для розпилення суспензії
Tubes for agent spray
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КЛІМАТИЧНА СИСТЕМА

CLIMATIC SYSTEM

Автомобілі компанії «ПРАКТИКА» обладнані комплексом систем для підтримання комфорт-
ного мікроклімати у відсіку екіпажу: кондиціонером, обігрівачем, фільтро-вентиляційною 
установкою (з РБХ-фільтром). 

PRACTIKA vehicles are equipped with a set of systems to maintain a comfortable microclimate in 
the crew compartment: air conditioner, heater, filter-ventilation device (with CBRN filter).

РБХ-фільтр 
CBRN-filter

Автономний обігрівач 
Autonomic heater

Центральний блок управління 
Main control unit

Розводка повітря для задньої частини 
AC air channels for back part
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БАГАТОФУНКЦIОНАЛЬНIСТЬ

46

MULTIPURPOSE

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК ОСОБИСТОГО СКЛАДУ 
(БАЗОВА МОДИФІКАЦІЯ)

ARMORED PERSONNEL CARRIER (BASIC MODIFICATION)

РЕМОНТНО-
ЕВАКУАЦІЙНИЙ АВТОМОБІЛЬ 

RECOVERY VEHICLE

САНІТАРНО-
ЕВАКУАЦІЙНИЙ АВТОМОБІЛЬ

MEDIVAC

Кожен із автомобілів компанії «ПРАКТИКА» являє собою платформу, на базі якої 
можуть вироблятися транспортні засоби різного призначення.

All PRACTIKA vehicles are designed as basic platforms to accomondate variety of modifications.
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БАГАТОФУНКЦIОНАЛЬНIСТЬ

MULTIPURPOSE

ТАКТИЧНИЙ/
РОЗВІДУВАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬ

TACTICAL/RECONNAISSANCE VEHICLE

КОМАНДО-ШТАБНА МАШИНА
COMMAND-AND-CONTROL VEHICLE

АВТОМОБІЛЬ
МІНОМЕТНОЇ ПІДТРИМКИ

MORTAR CARRIER

All PRACTIKA vehicles are designed as basic platforms to accomondate variety of modifications.
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ВIЙСЬКОВА ТА СПЕЦIАЛIЗОВАНА ПРОДУКЦIЯ
MILITARY AND SPECIAL-PURPOSE PRODUCTS



ПЕРЕВІРЕНО В БОЮ 

Combat proven
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