КОНСТРУКТОРСЬКО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА

Контактна інформація:
вул. О.Довженка, 18, м. Київ, Україна, 03057.
Тел./факс: (044) 277-17-78
www. ukrarmor. com
info@ukrarmor.com

АВТОМОБІЛІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ТА САНІТАРНІ АВТОМОБІЛІ
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Одним із напрямків діяльності нашої компанії є виготовлення якісного
спеціалізованого медичного автотранспорту та медичних модулів.
Зокрема конструкторсько-виробниче підприємство Українська
бронетехніка готова запропонувати:
џ спеціалізовані санітарні автомобілі на базовому шасі Ford

TRANSIT з повним приводом для етапування легкопоранених та
стабілізованих поранених протягом 1 – 2х годин з моменту
поранення на вищі етапи евакуації;
џ автомобілі швидкої медичної допомоги типів А, В та С на шасі Ford

TRANSIТ;
џ комплектування технікою санітарної авіації (гелікоптери та літаки),

оснащення медичними модулями та відповідним медичним
обладнанням для транспортування та надання медичної
допомоги важким пораненим, які потребують спеціалізованого
лікування в межах 4-х годин з моменту поранення. Такі системи
дозволяють переобладнати любий пасажирський літак в
санітарний протягом лічених годин;
џ створення

санітарних поїздів з медичними модулями та
медичним обладнанням для етапування та надання медичної
допомоги пораненим та травмованим на етапах евакуації.
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АВТОМОБІЛЬ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ ТИПІВ А, В ТА С

Загальні характеристики
Автомобілі швидкої медичної допомоги на шасі Ford TRANSIT різних модифікацій з
переднім або заднім приводом, для сільської місцевості або гірської місцевості та
умов бездоріжжя спеціально розроблений варіант з повним приводом, що дозволяє
медичним працівникам своєчасно прибути на виклик та надати медичну допомогу.
За бажанням замовника на шасі Ford TRANSIT може бути виготовлений автомобіль з
кунгом, що значно збільшить внутрішній об’єм медичного відсіку, дана конфігурація
підходить для автомобілів швидкої медичної допомоги типу С.
Автомобіль обладнується проблисковими маячками синього кольору та звуковою
сигнальною сиреною для сприяння проїзду у разі надзвичайної ситуації,
спеціальними світло відбиваючими смугами червоного кольору з написом «Швидка
медична допомога» та написом «AMBULANCE» на передній частині автомобіля або
захисний колір та емблема червоного хреста для техніки військового призначення
для евакуації поранених. Можливе встановлення пошукової фари для автомобілів
типу В та С. Автомобілі обладнуються протитуманними фарами жовтого або білого
кольору попереду і червоними позаду, які повинні забезпечити поліпшену візуальну
видимість автомобіля в складних погодних умовах. Задні протитуманні ліхтарі
входять в комплекс задніх ліхтарів базового автомобіля, включення відбувається
відповідною кнопкою на панелі управління, за умови включеного габаритного
освітлення.
Світильники, які встановлюються зовні над дверима медичного салону для
освітлення прилеглої території забезпечують освітленість в радіусі 2 м.
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Ергономіка кабіни водія, закладена виробником базового автомобілю не порушується.
Вона додатково обладнується: радіостанцією; пультом управління зі спеціальним
звуковим і світловим обладнанням; пошуковою фарою або переносним акумуляторним
ліхтарем; гучномовцем зовнішньої трансляції; вогнегасником.
Комплектація включає:
џ Подвійне пасажирське сидіння (3 місця, включаючи водія).
џ Кондиціонер.
џ Протитуманні фари.
џ Автоматична бокова підсвітка провулків при повороті керма.
џ Підігрів лобового скла та дзеркал.
џ Електричне регулювання дзеркал та нахилу фар.
џ Посилена АКБ (подвійна).
џ Центральний замок.
џ Подушка безпеки водія.
џ Круїз контроль.
џ Магнітола з функцією підключення до мобільного телефона та набором
телефонного номера.
џ Дистанційне керування показниками бортового комп'ютера, круїз контролем та
магнітолою на рулі.
Електронна система стабілізації (ESC) включає в себе:
џ Компенсацію відмови підсилювача керма.
џ Аварійну сигналізацію при екстреному гальмуванні.
џ Систему запобігання перекиданню.
џ Допомогу при екстреному гальмуванні.
џ Антипробуксовочну систему.
џ Систему допомоги при рушанні в гору.
џ Систему розподілу гальмівних зусиль у залежності від завантаження автомобіля
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МЕДИЧНИЙ САЛОН АВТОМОБІЛЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ
Суцільна перегородка обладнується вікном зсуву або дверима (для автомобілів типу С за
бажанням замовника), що забезпечує прямий візуальний контакт з водієм. Меблі
медичного салону зроблені з матеріалів, що легко очищаються. Внутрішня поверхня
ящиків зроблена з суцільного шматка скловолокна, білого кольору. Ящики мають
систему кріплення, яка запобігає випадання вмісту під час руху автомобіля. Верхній шар
покритий хлорвінілом. Ліва панель медичного відсіку автомобіля швидкої допомоги
виготовлена із скловолокна товщиною 7 мм. У цій панелі є місця для зберігання кисневих
балонів у задній частини салону в спеціальній шафі. Все медичне обладнання
ергономічно розташоване по лівому борту автомобіля, має спеціальні кріплення типу
швидкоз'єм. Скловолоконні покриття випробувано та виготовлено згідно зі стандартом
EN 1789. Права панель медичного відсіку конструктивно виконана так само як і ліва. В
узголів'ї носилок знаходиться розкладне сидіння для лікаря. Також в правій панелі
автомобіля швидкої медичної допомоги є місце для супроводжуючого та зберігання
медичних сумок.
СТЕЛЬОВА ПАНЕЛЬ АВТОМОБІЛЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Матеріал, з якого виготовлена панель - також скловолокно. Сама панель суцільна
товщина 7 мм. Стеля автомобіля обладнана тримачем для інфузійних систем,
елементами освітлення відсіку та поручнями. Також стеля обладнана люком, який
забезпечує природне освітлення і вентиляцію. У надзвичайних ситуаціях люк стає
аварійним виходом.
ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ
Покриття підлоги забезпечує належне перебування осіб, які супроводжують, навіть за
умов його вологості. Вона має спеціальний рельєф, який протидіє ковзанню ніг. Підлога
вкрита фанерою товщиною 12 мм та вкрита спеціальним покриттям, яке забезпечує
ефект ванни. Всі стики між лівою, правою та передньою панелями герметизовані.
КИСНЕВЕ УСТАТКУВАННЯ
Киснева система автомобіля складається з 2-х балонів, регуляторів кисневого тиску,
розеток типу швидкоз'єм, витратоміру та зволожувача. Дві групи редукторів кисневого
тиску розроблені так, щоб один редуктор був встановлений на головному кисневому
балоні, а другий - на запасному. У цій групі редукторів кисневого тиску є два манометра.
Тиск кисню, який подається в систему редуктором, знижується до позначки 5 бар (500
кПа). Конфігурація кисневої системи залежить від типу автомобіля, потреб замовника
або кисневі балони можуть бути замінені на кисневий концетратор.
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МЕДИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ
Всі автомобілі швидкої допомоги укомплектовані медичним обладнанням згідно
ДСТУ7032:2009 для медичних служб або згідно нормативів інших структур (МНС, армія,
поліція тощо).
Основний перелік медичного оснащення:
џ Ноші-каталка з приймаючим
пристроєм
џ Ноші крісло
џ Ковшові ноші (за бажанням
замовника)
џ М'які ноші без каркасу
џ Спинна дошка з фіксатором голови
џ Набір для іммобілізаціі
џ Прилад для нагрівання інфузійних
розчинів

џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Глюкометр
Стаціонарний аспіратор
Інфузомат
Монітор-дефібрилятор
Електрокардіограф
Портативний апарат ШВЛ
Набір-укладка з медичним
оснащенням
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СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ САНІТАРНИЙ
БРОНЬОВАНИЙ АВТОМОБІЛЬ ССА-01АБ
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Бронювання кузова

џ Внутрішнє сталеве бронювання по всіх вертикальних площинах автомобіля, даху.
џ Броньоване скло з протиуламковим захистом, встановлене замість лобового скла,

скла водія і напарника, Клас захисту броне вікон – ПЗСА-3.
џ По контуру прорізів всіх броньованих дверей встановлюються додаткові сталеві рами,

що захищають від уламків.
Посилення дверних петель.
Броньовані вентиляційно-евакуаційні Люки – 1 шт.
Бронедвері автомобіля. Задні оригінальні бронедвері
Механізми розвантаження дверей.
Обмежувачі відкривання дверей.
Спеціальні внутрішні механічні дверні замки (ригеля) з двосторонньою системою
закривання, які забезпечують захист від злому і відсутність вібрації при русі, встановлені
на всі броньовані двері автомобіля.
џ Посилення ходової системи
џ
џ
џ
џ
џ
џ
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Медичний салон
Звукоізоляція медичного салона
Теплоізоляція медичного салона
Віброізоляція медичного салона
Підсилення стін і стелі
Армування центральної частини стелі під еваковентиляційний люк
Встановлення заставних для скловолоконних панелей
Встановлення заставних під кронштейни для медприладів та тактичних нош
Встановлення кронштейнів для медприладів з можливістю швидкого знімання
Встановлення кронштейнів під сидіння лікарів у медичному салоні
Встановлення кронштейнів під бокові лавки з вмонтованими нішами у медичному салоні
Підлога медичного салону
Покриття підлогове водонепроникне, антистатичне, протиковзке, стійке до впливу
дезінфікуючих засобів
Покриття підлоги водостійкою фанерою
Герметизація швів для створення «ефекту ванни»
Стеля медичного салону
Панель стельова зі скловолокна з зниженою швидкістю горіння (100 мм/хв.)
Поручень стельовий
Тримачі для крапельниць на стелі - 8
Перегородка
Перегородка між кабіною і салоном з зсувним вікном.
Скління медичного салону
Скління задніх дверей
Скління бокових дверей салону.
Обклеювання скла плівкою для забезпечення усамітнення пацієнтів
Поручні, щаблі й інші елементи підтримки
Поручень біля зсувних дверей
Поручень біля задніх дверей
Підніжка задніх дверей
Опалення та вентиляція
Люк стельовий багатопозиційний для вентиляції та евакуації
Вентилятор стельовий припливно-витяжної дії
Опалювач автономний для роботи в зимових умовах (до -20 ° С)
Кондиціонер для медичного салону
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Пристрій індивідуальної дезінфекції
Ємність для свіжої води 27 л
Пристрій дозуючий для дез. розчину
Електрообладнання
Світлодіодні світильники для освітлення медичного салону
Світильники точкові над поверхнею нош
Світильник освітлення прилеглої території зсувних дверей
Світильник освітлення прилеглої території задніх дверей
Розетка електрична 12V (4 шт)
Ліхтар для освітлення околиць
Пульт загального управління електросистемою, системою кондиціювання та опалення та
системою освітлення
Сидіння, посадочні місця медичного салону
Сидіння в передньому кінці салону з ременями безпеки в безпосередній близькості від
столика
Лавки по бортах салону з вбудованими нішами та ременями безпеки для сидячих пацієнтів.
Медичні шафи, меблі
Панель вздовж лівого борту зі скловолокна зниженій швидкості горіння (100 мм/хв.)
Панель вздовж правого борту зі скловолокна зниженій швидкості горіння (100 мм/хв.)
Ніші для зберігання сумок-укладок, шин та складаних нош з кріпленнями
Полички з бортиком, що перешкоджає випаданню вмісту при русі
Обклеювання, спец. сигнали
Балка СГУ з сигналом синього світла і системою зовнішньої трансляції
Покраска кузова в захисний колір з нанесенням емблеми червоного хреста на бортах та
криші автомобіля
Додаткове обладнання
Підготовка для радіостанції
Підготовка для GPS-навігації
Вогнегасник в салоні та кабіні водія
Кріплення для особистої зброї (типу АК-74) членів екіпажу
Шафа для особистого спорядження членів екіпажу
Ручна лебідка

16

17

ВІЙСЬКОВІ АВТОМОБІЛІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Схема:

Медичне обладнання
Каталожний
номер
R-S-SB-F-01
R-S-FS-STF-02
R-SI-KDE-01
R-SI-HI-01
R-SI CC-01
R-SI-MOCH-01
R-SI- LOCH-01
R-SI-AROCH-01
R-S-CC-01
R-MB-CPR-01

Назва обладнання

Виробник

Спінальна дошка складна (по
довжині) алюміній
Пристрої завантаження

ROYAX LTD, Czech Republic

1

ТОВ «УКРАЇНСЬКА
БРОНЕТЕХНІКА»
ROYAX LTD, Czech Republic
ROYAX LTD, Czech Republic

4

ROYAX LTD, Czech Republic
ROYAX LTD, Czech Republic
ROYAX LTD, Czech Republic

1
3
1

ROYAX LTD, Czech Republic

1

ROYAX LTD, Czech Republic

1

ROYAX LTD, Czech Republic
ROYAX LTD, Czech Republic

1
1

Ноші складні трикратно Camil
Ноші для визволення пацієнта
(евакуатор)
Фіксатор голови - Classic
Шийний комірець
Вакуумний матрац Стандарт
однокамерний
Вакуумна шина для ноги
однокамерна
Вакуумна шина для руки
однокамерна
Ноші плащові
Рюкзак CPR з медичною
комплектацією

К-ть

5
1

Спеціальне обладнання
Умовне
позначення

Назва обладнання

Виробник

СН-3003М
DМ 4601

GPS-навігатор
УКХ радіостанція

ДП «Орізон-Навігація»
Motorolla
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Примітки
У кількості та
комплектації
погодженій з
замовником
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ДЖИПИ HONKER
Можливості керування та живучість машини HONKER поставила його на один рівень серед
кращих автомобілів, призначених для використання в суворих польових умовах.
Виробник пропонує широкий вибір аксесуарів: додатковий паливний бак або бак підвищеної
місткості, додаткові каністри, дизайн бамперів з лебідокою, чохли для труб і т.д. Є також
можливість обладнати транспортний засіб для складних кліматичних умов це додатковий
підігрівач двигуна, автономний обігрівач салону або кондиціонер, а також ряд пристроїв,
відповідно до індивідуальні потреби замовника.

Кузов
4-дверний пікап або 5 - дверний
суцільнометалевий, жорсткий дах або
тентований
Максимальна вага з навантаженням
3500 кг
Вантажопідйомність
1169 кг
Дизельний двигун
Андора, ADCR
Д и з е л ь , 4 -т а к т н и й , т у р б о в а н и й з
інтеркулером
Система впорскування палива:
Common Rail
Об'єм
2,636 дм3 з максимальною потужністю 85
кВт (115 к.с.)
Максимальний обертовий момент
250 Нм (від 1800 до 2400 об / хв)
Силовий агрегат з механічною
коробкою передач
к-ть п'ять
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Привід
4x4 з можливістю від'єднання переднього
мосту
Параметри тягового зусилля з
мінімальним кліренсом
220 мм
Кут атаки (без лебідки)
40 / 37
З кутом спуску
40 °
Передня підвіска залежна, поздовжні
мульти-ресори, гідравлічні амортизатори
Задня підвіска залежна, поздовжні мультиресори, гідравлічні амортизатори
Колеса 16 "- сталь
Шини для бездоріжжя / дороги

Р ул ь о в и й м е х а н і з м з г і д р а вл і ч н и м
підсилювачем

Джипи HONKER спеціалізовані транспортні засоби для цивільних цілей та потреб різних
структурних підрозділів збройних сил, підрозділів МВС, швидкого реагування та МНС. У
цивільному варіанті вони можуть бути використані гуманітарними організаціями,
установами, громадської безпеки, організації геологічних, геодезичних розробках,
лісовому господарстві, розробкі видобутку корисних копалин та розвідки нафтових
родовищ, сільському господарстві як транспорт на місцевих дорогах з асфальтовим
мокриттям та без покриття, в важкодоступній місцевості. Спеціальна версія для Збройних
сил та підрозділів швидкого реагування та спеціальних операцій розроблені версії з
колісною формулою 4х4 та подовженою базою з формулою 6х4 для їзди по бездоріжжю,
важкодоступній місцевості, гірських районах, пісчаній місцевості, вантажопідйомність
даних шасі дозволяє використовувати їх як для перевезення особового складу так і для
швидкої та скритної доставки вантажу, що є привабливою альтернативою для заміни
застарілих автомобілів з низькою якістю марки УАЗ та більш якісних але дорогих
автомобілів європейських виробників.
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ВІЙСЬКОВІ АВТОМОБІЛІ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ

Спеціалізований медичний автомобіль
TOYOTA LAND CRUISER HZJ78
Автомобіль санітарний, спеціально розроблений для потреб армії, МНС, гірничорятувальних служб для районів бойових дій, сільській місцевості, гірських районів та умов
повного бездоріжжя.
Даний автомобіль розрахований на евакуацію 1 лежачого або 4 сидячих постраждалих
або поранених. За бажанням замовника може бути розрахований на евакуацію двох
лежачих.
Для евакуації поранених з місць бойових дій, кузов автомобіля може бути броньований
(клас захисту ПЗСА-3).
Всі автомобілі мають стандартний комплект медичного оснащення та за бажанням
замовника ми можемо комплектацію значно розширити портативним медичним
обладнанням за стандартами НАТО з урахуванням специфіки та направлення
використання, рівня кваліфікації користувачів, надати рекомендації та провести навчання
медичного персоналу кінцевого користувача.
КАБІНА ВОДІЯ
Ергономіка кабіни водія, закладена виробником базового автомобілю не порушується.
Вона додатково обладнується: радіостанцією; пультом управління зі спеціальним
звуковим і світловим обладнанням; пошуковою фарою або переносним акумуляторним
ліхтарем; гучномовцем зовнішньої трансляції; вогнегасником.
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Спеціалізований медичний автомобіль
TOYOTA LAND CRUISER HZJ78

24

25
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МЕДИЧНИЙ САЛОН АВТОМОБІЛЯ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ
Суцільна перегородка обладнується вікном зсуву, що забезпечує прямий візуальний контакт
з водієм. Меблі медичного салону зроблені з матеріалів, що легко очищаються. Внутрішня
поверхня ящиків зроблена з суцільного шматка скловолокна або формованого пластику
білого кольору. Ящики мають систему кріплення, яка запобігає випадання вмісту під час руху
автомобіля. Верхній шар покритий хлорвінілом. Ліва панель медичного відсіку автомобіля
швидкої допомоги виготовлена із скловолокна або формованого пластика товщиною 7 мм. У
цій панелі є місця для зберігання кисневих балонів у задній частини салону в спеціальній
шафі. Все медичне обладнання ергономічно розташоване по лівому борту автомобіля, має
спеціальні кріплення типу швидкоз'єм. Скловолоконні покриття випробувано та виготовлено
згідно зі стандартом EN 1789. Права панель медичного відсіку конструктивно виконана так
само як і ліва. В правій частині медичного відсіку або в узголів'ї нош знаходиться розкладне
сидіння для лікаря. Також в правій частині автомобіля є місце для зберігання медичних сумок.
СТЕЛЬОВА ПАНЕЛЬ АВТОМОБІЛЯ ШВИДКОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
Матеріал, з якого виготовлена панель - також скловолокно або формований пластик. Сама
панель суцільна товщина 7 мм. Стеля автомобіля обладнана тримачем для інфузійних
систем, елементами освітлення відсіку та поручнями. Також стеля обладнана люком, який
забезпечує природне освітлення і вентиляцію. У надзвичайних ситуаціях люк стає аварійним
виходом.
ПОКРИТТЯ ПІДЛОГИ
Покриття підлоги забезпечує належне перебування осіб, які супроводжують, навіть за умов
його вологості. Вона має спеціальний рельєф, який протидіє ковзанню ніг. Підлога вкрита
фанерою товщиною 12 мм та вкрита спеціальним покриттям, яке забезпечує ефект ванни.
Всі стики між лівою, правою та передньою панелями герметизовані.
КИСНЕВЕ УСТАТКУВАННЯ (ЗА НЕОБХІДНОСТІ)
Киснева система автомобіля складається з 2-х балонів, регуляторів кисневого тиску,
розеток типу швидкоз'єм, витратоміру та зволожувача. Дві групи редукторів кисневого тиску
розроблені так, щоб один редуктор був встановлений на головному кисневому балоні, а
другий - на запасному. У цій групі редукторів кисневого тиску є два манометра. Тиск кисню,
який подається в систему редуктором, знижується до позначки 5 бар (500 кПа).
Конфігурація кисневої системи залежить від типу автомобіля, потреб замовника або кисневі
балони можуть бути замінені на кисневий концетратор.
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МЕДИЧНЕ УСТАТКУВАННЯ
Всі автомобілі швидкої допомоги укомплектовані медичним обладнанням згідно
ДСТУ7032:2009 для медичних служб або згідно нормативів інших структур (МНС, армія,
поліція тощо).
Основний перелік медичного оснащення:
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

Ноші-каталка з приймаючим пристроєм
Ковшові ноші (за бажанням замовника)
М’які ноші без каркасу
Спинна дошка з фіксатором голови
Набір для іммобілізаціі
Прилад для нагрівання інфузійних розчинів
Глюкометр
Стаціонарний аспіратор
Інфузомат
Монітор-дефібрилятор
Електрокардіограф
Портативний апарат ШВЛ
Набір-укладка з медичною комплектацією
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АВІАЦІЙНІ МЕДИЧНІ МОДУЛІ

АВІАЦІЙНИЙ МЕДИЧНИЙ МОДУЛЬ
ДЛЯ ЕВАКУАЦІЇ
Система евакуації спеціально розроблена для використання в авіації, легке завантаження
та монтаж дозволяє переобладнати любий пасажирський літак в санітарний протягом
лічених годин.
Технології та використані матеріали відзначаються міцністю конструкцій та малою вагою,
що має велике значення для використання в авіації. Принцип конструкцій дозволяє
використовувати дані системи в санітарних поїздах. Ергономіка та медичне оснащення
модулей дозволяє не тільки транспортувати та спостерігати за пацієнтом але й надавати
кваліфіковану лікарську допомогу та діагностику, що збільшує шанси на виживання та
швидке одужання пацієнтів.

Авіаційний медичний модуль для евакуації.
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
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Модуль розрахований на кріплення для двох нош з пацієнтами.
Легка вага та малі розміри для зберігання.
Швидке завантаження на літак (2 хв на одиницю).
Монтаж не потребує інструментів.
Верхні ноші зміщуються до стінки корпусу літака.
Нижні ноші зміщуються до проходу літака, що дає можливість легкого доступу до
пацієнта.
Дані модулі займають мало місця при транспортуванні та зберіганні.
Кількість та функціонал медичної комплектації дозволяє надавати медичну
допомогу, невідкладні реанімаційні заходи, моніторування пацієнтів.
В залежності від потреб замовника перелік оснащення може бути збільшений, що
дозволить широкий спектр
Всі медичні прилади сертифіковані в авіації та ЕМС сумісні.
В залежності від розмірів літака такі системи дозволяють транспортувати до 22
нош з пацієнтами за політ.
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МОБІЛЬНІ СОРТУВАЛЬНІ ПУНКТИ ТА
МЕДПУНКТИ
Завдяки залученню нових технологій та технічних рішень, такі модульні системи можуть
легко доставлятись до місць розташування своїм ходом (транспортом підвищеної
прохідності) або транспортуватись залізничним транспортом та вантажною авіацією.
Розгортання та надання першої медичної допомоги починається уже з моменту прибуття в
місце базування, розвантаження та розгортання до повної функціональності вже протягом
години. Згортання та передислокація на нове місце протягом двох годин.
Такі модульні системи повністю автономні, дозволяють конфігуруватись та стикуватись в
залежності від ситуації та рівня надання допомоги.
За бажанням замовника можуть комплектуватись медичним обладнанням як за базовим
рівнем надання допомоги так і за розширеним (реанімація, хірургія, діагностика тощо).
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Основні переваги модульних систем

Швидкість розгортання. Повна готовність. Будівля готова до эксплуатації за 1 годину.
Швидкість виробництва. Для оснащення військової медичної частини або шпиталю
потрібно лише 2 - 4 місяці (в залежності від конфігурації та оснащення).
Ефективна логістика . Модуль на базі контейнеру це стандартний логістичний об'єкт.
Проте за рахунок трансформації його корисна площа в рази більша.
џ Типові але гнучкі рішення. Великий внутрішній об'єм дозволяє виконувати на єдиній
платформі будь-які об'єкти медичного призначення та інфраструктури (казарми,
пральня, їдальні, склади, та ін).
џ Енергоефективність. Унікальні технічні рішення гарантують якісну термоізоляцію та
мінімальні витрати на підтримання комфортних умов всередині.
џ
џ
џ
џ
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Медичні модулі можуть комплектуватись медичною технікою стандартів НАТО.
В залежності від рівня надання допомоги, перелік медичної техніки може бути
розширений в залежності від потреб конкретного медичного підрозділу.
Всі медичні модулі можуть стикуватись між собою, що збільшує ефективність в
використанні та зменшує енерговитрати на підтримання комфортних умов
поранених та медичного персоналу.
Завдяки взаємозаміняємості (за умови використання однакових модулів в різних
родах військ) при стикуванні може збільшуватися пропускна здатність від
сортувального пункта з наданням медичної допомоги за базовим рівнем до
повноцінного медичного шпиталю з відповідним рівнем медичної діагностики,
спеціалізованою медичною допомогою та додатковою інфраструктурою (казарми,
харчовий блок, пральня, їдальня, санітарний блок з відповідними очисними
спорудами тощо).

џ Різні варіанти транспортування та доставки конструкцій до місця базування.
џ Різні варіанти експлуатації та конфігурації об'єктів.
џ Використання новітніх технологій та матеріалів створює максимально комфортні

умови роботи для персоналу.
џ В залежності від бажань замовника конфігурація може бути стандартна або

розширена.
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Стандартна конфігурація
1.
2.
3.
4.
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Приймальне відділення
Реанімаційне відділення.
Лазарет та аптечний склад
Відділення для персоналу та
господарчий блок

35

Конструкторсько-виробниче підприємство Українська
бронетехніка має великий досвід роботи в оборонній
промисловості, в першу чергу задоволення потреб
Збройних Сил України. Ми виробляємо спеціалізовані
броньовані автомобілі ВАРТА, а також автомобілі швидкої
медичної допомоги для евакуації поранених з зони бойових
дій. Автомобілі нашого виробництва і сьогодні активно
експлуатуються в зоні АТО.
СБА ВАРТА в 2015-2016 роках успішно пройшли програму
випробувань та були прийняті на озброєння Міністерством
оборони України. Були закуплені та поставлені на
озброєння для спеціальних силових структур та відомств.
Фахівці нашого підприємтсва ретельно вивчають вимоги
замовника щодо комплектації автомобіля. Тому в базовій
комплектації автомобіль оснащений всіма системами, що
допомогають бійцям під час несення служби.
Кожен автомобіль виробництва "Українська бронетехніка"
проходить заводські випробування та ретельну перевірку
підрозділами технічного контролю.
Вважаючи на цільове призначення, атомобіль може
комплектуватися згідно вимог замовника. У випадку
відсутності комплексного рішення щодо комплектування,
конструкторське бюро, що входить до складу нашого
підприємства, розробить варіанти рішення для
максимальної адаптації автомобіля для кінцевого
користувача.
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