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СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
БРОНЬОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ "НОВАТОР"



Модель: НОВАТОР
ПРОДУКТИВНІСТЬ
Максимальна швидкість До 140 км/год по шосе
Запас ходу до 700 км
Об’єм баку 160 л
Кут підйому 60 %
Боковий нахил 50 %
Брід Не менше 0,7 м
Протимінні сидіння (з п’ятиточковими ременями безпеки)
Протестовані  відповідно до STANAG 4569 та сертифіковані по 
стандарту НАТО АЕР-55

2+3

ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ДВИГУН
Тип Turbo Diesel
Потужність 300 к.с.
Крутний момент 895 N*m
Об’єм 6,7 л
ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ
Електрична система 12V, 78 A
Інвертор потужності 4V-220 V
ШАСІ
Коробка передач
Колісна формула
Система Runflat
Колеса та шини
Підвіска

6-ти ступінчата автоматична
AWD4x4
Runflat Inserts
335/80R20
Модернізована підвіска

ГАЛЬМА
Передні Гідравлічні подвійні гальма з системою ABS
Задні Гідравлічні подвійні гальма з системою ABS

ЗАХИСТ
Пасажирський відсік

Днище

від гвинтівки СВД
з кульою 7,62 набою 57-Н-323с

від підриву 2-х ручних гранат типу РГД-5
під днищем зразка та колесом

РОЗМІР
6500 мм
2300 мм
2350 мм
3358 мм
300 мм

ВАГА
Повна маса автомобіля
Вантажопідйомність
Споряджена маса

8845 кг
2000 кг
6845 кг

РЕЖИМ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ
Ліквідація пожежі Автоматична система пожежогасіння

десантного відсіку та двигуна
Комплект першої допомоги (5 чол.)
Люк виходу з даху

Надання першої медичної допомоги
Вихід

ІНШІ ОСОБЛИВОСТІ
5 бійниць
Кондиціонер
Обігрівач салону
Фільтровентиляційна установка
Приточно-витяжна вентиляція
Електрична лебідка з тяговим зусиллям 8т, довжина тросу 30 м

Довжина
Висота
Ширина
Колісна база
Дорожний просвіт



ДВИГУН

Тип: 6,7L 4V OHV Power STROKE V8 Turbo Diesel B20 
Питома потужність: 300 к.с. при 2800 об.хв. 33,9 к.с./т
Крутний момент: 895 H*M at 1600 RPM
Кількість циліндрів: 8
Пуск двигуна: електричний стартер
Витрата палива по шосе: 20 л
Максимальна швидкість: 140 км/год

БРОНЬОВАНЕ СКЛО

• Багатошарове куленепробивне скло
      з додатковим протиосколочним шаром 

• Зовнішнє кріплення забезпечує більше
      простору всередині автомобіля.

ЗАХИСТ
Протикульовий захист від:
• кулі M80 (проста) набою 7,62 мм х 51 на дистанції 

30 м на швидкості зустрічі 833 м/с
• кулі SS 109 патрона 5,56 × 45 мм НАТО на дистанції 

30 метрів на швидкості зустрічі 900 м/с
• кулі М193 (проста) патрона 5,56 × 45 мм НАТО на 

дистанції 30 метрів на швидкості зустрічі 937 м/с

Протиосколковий захист від: вибуху 155 мм 
осколково-фугасного снаряда на дистанції 100 м

Протимінний захист від: Ручних гранат, бойових 
елементів артилерійських снарядів, що не вибухнули, 
та протипіхотних вибухових пристроїв у разі підриву 
під машиною.

СИСТЕМА ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Високошвидкісна система пожежогасіння
встановлена в :
•   екіпажному відсіку
•   моторному відсіку
Система обладнана ультрафіолетовими
та інфрачервоними детекторами, що виявляють
пожежу за 3 мілісекунди та ліквідують її
за 250 мілісекунд.

ЗАСОБИ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Незалежна система кондиціонування
та опалення забезпечує комфортний клімат
автомобілі при температурі від -40 до +50 ° С.

Всі вікна та дзеркала з підігрівом.

ЕЛЕКТРИЧНА ЛЕБІДКА

СБА НОВАТОР обладнаний електричною
протиударною та водозахисною лебідкою із
тяговим зусиллям 9 т.

Оснащується металевим тросом довжиною 30 м.



СИСТЕМА RUN-FLAT

Дозволяє продовжувати рух навіть
при пошкодженні шини та втраті тиску
по бездоріжжі до 50 км. 
Складається з трьох частин, які швидко
монтуються без спеціального обладнання.

ДВЕРНІ МЕХАНІЗМИ

Легкі в експлуатації і забезпечують
надійну роботу та замикання
броньованих дверей вагою понад 300 кг.

ПАСАЖИРОМІСТКІСТЬ

5 – бойова машина розвідки 8 – автомобіль для перевезення особового складу

ПРИЛАДИ ОСВІТЛЕННЯ АВТОМОБІЛЯ
Прилади освітлення виготовлені із полікарбонату і 
забезпечують високу ударостійкість та вологонепроникність. 
Крім стандартного комплекту освітлення автомобіля, в який 
входять передні фари, стопи та покажчики поворотів, 
спеціалізваний броньований автомобіль "Новатор" 
оснащений фарошукачами, світломаскувальною фарою та 
конвойними вогнями для переміщення в темний час доби. 
Внутрішнє освітлення автомобіля має режим повного, 
часткового та нічного маскувального освітлення.
Вся система освітлення безпечне пересування автомобіля у 
темний час доби та відповідає стандартам НАТО.



ПРО КОМПАНІЮ

Конструкторсько-виробниче підприємство «УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА»  - 
це провідний в Україні виробник броньованої техніки та озброєння. 

Наша мета - допомагати в посиленні обороноздатності України шляхом забез-
печення силових структур та відомств новітніми зразками озброєння та вій-
ськової техніки, зростання зовнішньоекономічного потенціалу держави через 
просування продукції нашого виробництва на міжнародні ринки. 

Найкраща оцінка для нас – це чути щирі слова подяки від військових, які безпо-
середньо використовують нашу техніку в зоні бойових дій. Сучасні технічні 
рішення та нові ідеї, що втілюють в життя висококваліфіковані спеціалісти 
нашої компанії, які працюють заради однієї мети – створення та виробництво 
сучасної та надійної військової техніки, що рятує життя.



Україна, 03057 м. Київ,
вул. О. Довженка, 18

тел.: +38 044 337 70 10
www.ukrarmor.com
info@ukrarmor.com
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