
КОНСТРУКТОРСЬКО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО

УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БРОНЬОВАНІ
АВТОМОБІЛІ



Спеціалізований броньований 
автомобіль «ВАРТА»



Найменування Технічна інформація

Захист Балістичний захист за ДСТУ 3975: ПЗСА-5 та захист 
днища при підриві під колесом або днищем до 6 кг у 
тротиловому еквіваленті.

Колісна база 4х4 (шасі підвищеної прохідності)

Повна маса 17500 кг

Двигун 6-ти циліндровий рядний турбодизель,  
380 к.с., 1460 Н*м

Об'єм бака 350 л

Розмір шин 14.00 R20 або 16.00 R20

Пасажироміскість 2+8

Трансмісія 9-ти ступінчата механічна коробка передач

Запас ходу 1000 км по шосе

Підкачка шин, 
та кулестійкі вставки

Автоматична централізована система підкачки шин.  
Для різного дорожнього покриття. 
Ранфлети дозволяють автомобілю продовжувати рух 
навіть при втраті тиску до 50 км при швидкості руху 
не більше 30 км/год.

Лебідка Вологозахищена у тропічному виконанні, електрична, 
тягове зусилля не менше 9 т, металевий або 
синтетичний трос не менше 25 м.

Засоби 
життєзабезпечення

Кондиціонер, опалення, вентиляція, аптечка першої 
допомоги, система витяжки порохових газів.

Бійниці 10

Основні тактико-технічні характеристики



Спеціалізований броньований 
автомобіль «КАМРАТ» 
(Варта 2.60)



Найменування Технічна інформація

Захист Балістичний захист за ДСТУ 3975: ПЗСА-5 та захист 
днища при підриві під колесом або днищем до 6 кг у 
тротиловому еквіваленті.

Колісна база 4х4 (шасі підвищеної прохідності)

Повна маса 16400 кг

Двигун 6-ти циліндровий рядний турбодизель, 
380 к.с., 1460 Н*м

Об'єм бака 350 л

Розмір шин 445/65R22.5 або 14.00 R20

Пасажироміскість 2+8

Трансмісія Автоматична коробка передач

Запас ходу 700 км по шосе

Підкачка шин, 
та кулестійкі вставки

Автоматична централізована система підкачки шин. 
Для різного дорожнього покриття. 
Ранфлети дозволяють автомобілю продовжувати рух 
навіть при втраті тиску до 50 км при швидкості руху 
не більше 30 км/год.

Лебідка Вологозахищена у тропічному виконанні, електрична, 
тягове зусилля не менше 9 т, металевий або 
синтетичний трос не менше 25 м.

Засоби 
життєзабезпечення

Кондиціонер, опалення, вентиляція, аптечка першої 
допомоги, система витяжки порохових газів.

Бійниці 10

Основні тактико-технічні характеристики



Спеціалізований броньований 
автомобіль «НОВАТОР»



Найменування Технічна інформація

Захист Балістичний захист капсули моторного відсіку за 
ДСТУ 3975: ПЗСА-4 та захист днища при підриві під 
колесом або днищем до двух гранат РГД-5.

Колісна база 4х4 (шасі підвищеної прохідності)

Споряджена маса 7000 кг

Двигун V8 6.7L турбодизель, 
300 к.с., 750 Н*м

Розмір шин MPT 81 335/80 R 20 (12.5R20)

Пасажироміскість 2+3

Трансмісія 6-ти ступінчата автоматична

Максимальна 
швидкість

140 км/год

Запас ходу 700 км по шосе

Підкачка шин, 
та кулестійкі вставки

Ранфлети дозволяють автомобілю продовжувати рух 
навіть при втраті тиску до 50 км при швидкості руху 
не більше 30 км/год.

Лебідка Тягове зусилля не менше 9 т, металевий або 
синтетичний трос не менше 25 м.

Засоби 
життєзабезпечення

Кондиціонер, опалення, вентиляція, аптечка першої 
допомоги

Бійниці 4

Основні тактико-технічні характеристики



 вул. О. Довженка 18, м. Київ, Україна, 03057
Тел. / факс: +38 044 337 70 10

info@ukrarmor.com
www.ukrarmor.com

КОНСТРУКТОРСЬКО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
УКРАЇНСЬКА БРОНЕТЕХНІКА

Конструкторсько-виробниче підприємство ТОВ «Українська бронетехніка» має значний досвід роботи в галузі проек-
тування 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 60 мм, 81 мм, 82 мм, та 120 мм.


