МІНОМЕТИ
ТА БОЄПРИПАСИ
КОНСТРУКТОРСЬКОВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА
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60 мм міномет

Призначення.
Міномет калібру 60-мм призначений для виконання вогневих завдань з безпосереднього вогневого ураження живої сили та об’єктів противника на дальності до 3,5 км.
Міномет може використовуватись з великою опорною плитою та двоногою
для стрільби із закритих вогневих позицій так і з малою опорною плитою без
двоноги з електронним коліматорним прицілом для стрільби без двуноги «з
руки» (для підрозділів сил спеціальних операцій).
Переваги у порівнянні з аналогічними зразками:
• використання високоміцного алюмінієвого сплаву для опорних плит, що
зменшило їх вагу та покращило експлуатаційні властивості;
• можливість кругового наведення без пересування плити;
• можливість пересування бойка в безпечне положення (при розряджанні);
• наявність ребер охолодження та підвищення міцності ствола для можливості застосування перспективних 60 мм мін підвищеної дальності стрільби
(до 3,5 км) та підвищеного вмісту вибухової речовини;
• використання електронного мінометного прицілу для стрільби «з руки»
напівпрямою наводкою EMS-1 та малої опорної плити (для сил спеціальних
операцій)
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Основні тактико-технічні характеристики
Назва параметра та розміру

Норма

Калібр, мм

60

Максимальна дальність стрільби з далекобійним
зарядом, м

не менше 3500

Максимальна дальність стрільби з повним змінним
зарядом, м
не менше 2500
Мінімальна дальність стрільби, м

96

Максимальна скорострільність , постріл/хв
з виправленням наведення
без виправлення наведення

15
22-24

Маса в бойовому положенні із запобіжником від
подвійного заряджання, кг

24

кути наведення, °
вертикального
горизонтального

від 45 до 85
±5

горизонтального з пересуванням двоноги, °

360
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60-мм осколочний
мінометний постріл

60-мм осколочний мінометний постріл призначений для ураження живої сили і
техніки, розташованих відкрито або в спорудах польового типу, придушення вогневих точок та руйнування дротових загороджень, у різних кліматичних умовах.
Для стрільби даними пострілами використовуються міномети калібру 60 міліметрів.

Комплектація 60-мм мінометного пострілу
До одного комплекту постачання пострілів входять:
•
•
•

Постріл мінометний – 12 шт.
Тубус – 12 шт.
Додаткові заряди – 24 шт.

•
•

Дерев’яний ящик – 1 шт.
Таблиця стрільб – 1 шт.

Основні тактико-технічні характеристики
Назва параметра та розміру

Норма

Калібр, мм

60

Довжина пострілу, мм

303

Маса пострілу, г

1700

Маса міни, г

1405

Підривач механічний ударний, миттєвої дії, типу

М6-17

Кількість основних зарядів, шт.

1

Кількість додаткових зарядів, шт.

6

Кількість пострілів у ящику, шт.

12

Маса ящику з пострілами, кг

35

Максимальна дальність польоту, м, не менше

3500

Мінімальна дальність польоту, м, не менше

70

Початкова швидкість, м/с
- мінімальна

51

- максимальна

244

Режим стрільби, не нижче

18 постр. за 4 хв.

Скорострільність, постр./хв.
- виправлення наведення міномету

18-20

- без виправлення наводки.

30

80 мм
безшумний постріл

5

Безшумний 80мм мінометний постріл призначений для використання у підрозділах
військової розвідки та прихованого вогневого ураження неброньованого озброєння і військової техніки, елементів стратегічно і тактично важливої інфраструктури, а
також відкрито розташованої живої сили , одиночних і групових цілей (гранатометних, кулеметних розрахунків, розрахунків протитанкових керованих ракет, цілей)
та інших засобів на дистанції до 1200 м.

Склад зразка:
•
•

80-мм осколкова міна ;
детонатор типу М6-17 або PD-

•

G16M1S;
метальний заряд (1шт.)

Тактико-технічні характеристики зразка
Назва параметра та розміру

Норма

Відстань польоту міни, м:
Мінімальна

100

Максимальна

1200

Загальна довжина міни, мм

605

Калібр, мм

80

Загальна маса, кг

4,5

Маса ВР, кг

0,605

Детонатор:

ударний, миттєвої дії
типу М6-17 або PDG16M1S

Відстань безпечного взводу ,м

8

Мінімальна дальність польоту, м.

800

Початкова швидкість, м/с

211

Режим стрільби, не нижче

До 30 постр. за хв.

6

7

8

81мм міномет УБ-81

Призначення.
Міномет калібру 81-мм призначений для виконання вогневих завдань з безпосереднього
вогневого ураження живої сили та об’єктів противника на дальності
до 4,1 км

Основні тактико-технічні характеристики
Назва параметра та розміру

Норма

Калібр, мм

81

Довжина ствола, м

1,04

Обслуговування, чол.

3

Максимальна дальність стрільби з

не менше 4100

Мінімальна дальність стрільби, м

90

Максимальна скорострільність , постріл/хв
з виправленням наведення
без виправлення наведення

15
22-24

Маса в бойовому положенні із запобіжником від
подвійного заряджання, кг

44

кути наведення, °
вертикального
горизонтального

від 45 до 85
±5

горизонтального з пересуванням двоноги, °

360

82 мм міномет УПІК-82

9

Призначення.
Міномет калібру 82-мм призначений для виконання вогневих завдань з безпосереднього вогневого ураження живої сили та об’єктів противника на дальності до 4,1 км.
Міномет розбирається та переноситься обслугою з чотирьох чоловік у спеціальних в’юках.
Переваги у порівнянні з аналогічними зразками:
• використання високоміцного алюмінієвого сплаву для опорної плити, що
зменшило її вагу та покращило експлуатаційні властивості;
• можливість кругового наведення без пересування плити;
• можливість пересування бойка в безпечне положення (при розряджанні);
• наявність ребер охолодження та підвищення міцності ствола для можливості застосування перспективних 82 мм мін підвищеної дальності стрільби
(до 6 км) та підвищеного вмісту вибухової речовини;
• зменшення, за рахунок конструкції поворотного механізму, бічного розсіювання мін при стрільбі удвічі.

Основні тактико-технічні характеристики
Назва параметра та розміру

Норма

Калібр, мм

82

Максимальна дальність стрільби з далекобійним
зарядом, м

не менше 4100

Максимальна дальність стрільби з повним змінним
зарядом, м
не менше 3216
Мінімальна дальність стрільби, м

91

Максимальна скорострільність , постріл/хв
з виправленням наведення
без виправлення наведення

15
22-24

Маса в бойовому положенні із запобіжником від
подвійного заряджання, кг

44

кути наведення, °
вертикального
горизонтального

від 45 до 85
±5

горизонтального з пересуванням двоноги, °

360
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82-мм осколочний
мінометний постріл

82-мм осколочний мінометний постріл призначений для ураження живої сили і
техніки, розташованих відкрито або в спорудах польового типу, придушення вогневих точок та руйнування дротових загороджень, у різних кліматичних умовах.
Для стрільби даними пострілами використовуються 82-мм міномети 2Б9, 2Б14,
УПІК-82 .

Комплектація 82-мм мінометного пострілу
До одного комплекту постачання пострілів входять:
•
•
•
•
•

Постріл мінометний – 10 шт.
Основний заряд – 10 шт.
Додаткові заряди – 10 к-тів.
Дерев’яний ящик – 1 шт.
Таблиця стрільб – 1 шт.

Основні тактико-технічні характеристик
Назва параметра та розміру

Норма

Калібр, мм

82

Маса пострілу, г

3400

Маса міни, г

3310

Підривач механічний ударний, миттєвої дії, типу

М6

Кількість основних зарядів, шт.

1

Кількість додаткових зарядів, шт.

4

Кількість пострілів у ящику, шт.

10

Маса ящику з пострілами, кг

48

Максимальна дальність польоту, м.

3040

Мінімальна дальність польоту, м.

80

Початкова швидкість, м/с

211

Режим стрільби, не нижче

До 30 постр. за хв.

120-мм мінометний
постріл

11

120-мм мінометний постріл призначений для ураження живої сили і техніки, розташованих відкрито або в спорудах польового типу, придушення вогневих точок та
руйнування дротових загороджень, у різних кліматичних умовах.
Для стрільби даними пострілами використовуються 120-мм міномети 2С12, ПМ-38,
2Б11, ПМ43.

Комплектація 120-мм мінометного пострілу
До одного комплекту постачання пострілів входять:
•
•
•
•

Постріл мінометний – 1 шт.
Основний заряд – 1 шт.
Додаткові заряди – 1 к-тів.
Дерев’яний ящик – 1 шт.

Основні тактико-технічні характеристики
Назва параметра та розміру

Норма

Калібр, мм

120

Маса пострілу, г

16 500

Маса міни, г

15 900

Підривач

М-12

Кількість основних зарядів, шт.

1

Кількість додаткових зарядів, шт.

6

Кількість пострілів у ящику, шт.

2

Маса ящику з пострілами, кг

48

Максимальна дальність польоту, м.

5700

Мінімальна дальність польоту, м.

480

Початкова швидкість, м/с

325

Режим стрільби, не нижче

до 15 постр. за хв

Конструкторсько-виробниче підприємство ТОВ «Українська бронетехніка» має значний досвід роботи в галузі проектування та
виробництва озброєння та військової техніки для потреб Збройних Сил та інших силових структур України, а також інозамовників.
Одним з головних напрямків, які розвиває ТОВ “Українська бронетехніка” є розробка та виробництво спеціалізованих броньованих автомобілів ВАРТА та НОВАТОР для перевезення особового
складу та інших модифікацій на їх базі: автомобілів швидкої медичної допомоги, командно-штабних машин, станцій керування
артилерійським вогнем та інші.
Крім того, завдяки науковому та виробничому потенціалу, підприємство зосередило зусилля на розробці інших видів сучасного озброєння та боєприпасів, таких як мобільний мінометний
комплекс, важкі кулемети, міномети (у тому числі безшумний),
мінометні та артилерійські постріли калібрів 60мм, 81мм, 82мм,
та 120 мм.

Україна, 03057 м. Київ,вул.
Довженка, 18
тел.: +38 044 337 70 10
www.ukrarmor.com
info@ukrarmor.com

