


Шановні колеги!
Я, Віктор Андрощук, керівник ДП «Львівський бронетанковий завод», що входить до складу ДК «Укро-
боронпром», маю за честь повідомити Вам, що наше підприємство успішно працює на ринку озброєння 
і техніки вже понад 75 років. 
 В даному каталозі представляємо Вашій увазі основні зразки бронетанкової техніки, які  виготовляє, 
модернізує та ремонтує наше підприємство.
Гарантуємо високу якість нашої продукції та сподіваємось на плідну співпрацю. 

Dear colleagues!
My name is Victor Androschuk and I am a director of the SE «Lviv armored fighting vehicle plant», that is part of 
the  SC «Ukroboronprom».  It is an  honor to inform you about more than 75 years of a successful work of our 
enterprise on the armament and technique market.
In this catalogue you can observe main models of the armored vehicles that are being manufactured, modernized 
and repaired by our enterprise.
We guarantee a high quality of our products and hope for a fruitful cooperation.



4

	 Державне	підприємство	«Львівський	бронетанковий	завод»	є	державним	комерційним	підприєм-
ством,	що	входить	до	складу	державного	концерну	«Укроборонпром».
	 Основною	сферою	діяльності	підприємства	є	виробництво,	ремонт,	модернізація	бронетанкової	
техніки		і	запасних	частин	до	неї	та	їх	реалізація.	Запроваджена	міжнародна	система	якості,	що	відповідає	
стандарту	ISO	9001:2015.

  SE Lviv	armored	fighting	vehicle	plant	is	a	state-owned	commercial	enterprise,	which	is	part	of	the	State	
Enterprise	«Ukroboronprom“.
	 Main	types	of	activity	include	manufacture,	repair,	modernization	of	armoured	vehicles	its	spare	parts	
and	its	realization.	Сomplies	with	ISO	9001:2015	quality	management	control	standard.
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

	 За	75	років	роботи	підприємство	освоїло	виробництво	та	ремонт	не	одного	десятка	одиниць	бро-
нетехніки.	
	 У	 1944	 році	 освоєно	 ремонт	 танків	 Т-34	 та	 артилерійських	 самохідних	 установок	 САУ-100,
САУ-152,	а	за	рік	роботи	відремонтовано	та	відправлено	на	фронт	близько	1200	бойових	одиниць.
	 50	роки	-	освоєно	ремонт	Т-54,	Т-55,	та	інженерної	техніки	на	їх	базі,	а	саме	броньованих	тягачів	
БТС-4,	БТС-4А,	БТС-4В,	виготовлення	стендового		та	нестандартного	обладнання.
	 80	роки	-	освоєно	ремонт	Т-72	та	спецтехніки	на	їх	базі.
	 90	роки	-	ліквідація	середніх	танків	Т-55,	Т-54,	Т-62.
	 1995-2006	роки	-	початок	випуску	продукції	на	експорт.

  SE	“Lviv	armored	fighting	vehicle	plant”	was	established		in	1944,	9th	of	May.
	 In	1944	tanks	like	T	-34	and	CАY-100,	CAY-152	were	repairing	and	about	1200	fighting	units	were	sent	
to	the	front.
	 In	the	50’s	tanks	T-54	and		T-55	were	overhauled.	The	production	of	stand	and	non-stand	equipment	
has	begun.
	 In	the	80’s	the	tank	T-72	and	it’s	special	machinery	were	repaired.
	 In	the	90’s		there	was	an	elimination	of	medium	tanks	like	T-55,	T-54,	T-62.
	 During	1995-2006	the	production	for	export	has	begun.

IСТОРИЧНА
ДОВIДКА:

BRIEF HISTORICAL 
BACKGROUND
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МИ РОБИМО УКРАЇНУ СИЛЬНОЮ!
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WE MAKE UKRAINE STRONG! 
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

Т-72

Т-72

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
Призначений для вирішення бойових завдань військ у наступі та обороні, як масовий ефективний 
засіб ведення активних бойових дій на суші в умовах як звичайної, так і ядерної війни.

REPAIR AND MODERNIZATION
Designed to fulfill combat missions for troops who are attacking or defending. Mass efficient means of 
active military operations. Can be used in a conventional war as well as nuclear.

Запас ходу по паливу, по шосе, км
Cruising range, on the highway, km

700 (з додатковими баками)
700

Запас ходу по паливу, по грунтовій дорозі, км
Cruising range, оn a dirt road, km

460-650
460-650

Витрати палива на 100 км шляху по шосе, л
Fuel consumption on the highway, liters per 100 km

170-200 
170-200

Витрати палива на 100 км шляху по грунтовій дорозі, л
Fuel consumption оn a dirt road, liters per 100 km

260-450 
260-450

Максимальна потужність, к.с.
Maximum power, h.p.

780 (840)
780 (840)

ОЗБРОЄННЯ:  /  AMMUNITION:

125мм гармата з термокожухами
125mm gun with thermo-jacket

2А46 (2А46М)
2А46 (2А46М)

Кулемет / Machine gun ПКТ-7,62 / PKT-7,62

Кулемет / Machine gun НСВ-12,7 / NSV-12,7

Автомат / Assault rifle АКМС-74 / AKMC-74

Граната / Grenade Ф-1 / F-1

Габаритні розміри, мм: 9530 х 3370 х 2190
Dimensions, mm: 9530 х 3370 х 2190

Екіпаж, чол.: 3
Crew: 3

Маса, т: 43+2%
Weight, t: 43+2%

Двигун: B-46-6 (B-84)
Engine: B-46-6 (B-84)

Максимальна швидкість, км/год: 60-65
Maximum speed, km/h: 60-65

LVIV ARMORED FIGHTING VEHICLE PLANT

36, Dehtiarivska str., Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38044-458-46-81 / fax: +38044-586-24-77

kanc@ukroboronprom.com / www.ukroboronprom.com

9530x3370x2190

3

43+2%

В-46-6 ( В-84)

60-65

Crew:

Weight, t:

Engine:

Maximum speed, km/h:

Dimensions:Cruising range, on the highway, km                                        700

Cruising range, jn a dirt road, km 460-650

Fuel consumption, liters per 100 km, 
liters

260-450

Maximum power, h.p. 780 (840)

AMMUNITION:

125mm gun with thermo-jacket 2А46( 2А46М)    

Machine gun PKT-7,62 

Machine gun NCV-12,7 

Assault rifle AKMC-74 

Grenade F-1 

Designed to fulfill combat missions for troops who are attacking or defending, as a mass efficient means of 
active military operations on land in conventional and nuclear war.

T-72 
REPAIR AND MODERNIZATION



10



11

ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

04119, Україна, Київ, вул. Дегтярівська, 36
тел.: +38044-458-46-81 / факс: +38044-586-24-77

kanc@ukroboronprom.com / www.ukroboronprom.com

ДП «ЛЬВIВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД»

9225x3415x2170

3

39+2%

5ТДФ

60-65

Екіпаж, чол:

Маса, т:

Двигун:

Максимальна швидкість, км/год:

Габаритні розміри, мм:Запас ходу по паливу, по шосе, км 700 (з додатковими баками)

Запас ходу по паливу, по грунтовій дорозі, км
225-360 (310-450 з 

додатковими баками)

Витрати палива на 100 км шляху, л 170-200

Максимальна потужність, к.с. 700

ОЗБРОЄННЯ:

125мм гармата з термокожухами  2А46-1 (2А46-2)

Кулемет ПКТ-7,62 

Кулемет НСВ-12,7 

Автомат АКМС-74 

Граната Ф-1 

Призначений для вирішення бойових завдань військ в наступі і обороні, як масовий ефективний засіб 
ведення активних бойових дій на суші в умовах як звичайної, так і ядерної війни.

Т-64
РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ 

Т-64

Т-64

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
Призначений для вирішення бойових завдань військ у наступі та обороні, як масовий ефективний 
засіб ведення активних бойових дій на суші в умовах як звичайної, так і ядерної війни.

REPAIR AND MODERNIZATION
Designed to fulfill combat missions for troops who are attacking or defending. Mass efficient means of 
active military operations. Can be used in a conventional war as well as nuclear.

Запас ходу по паливу, по шосе, км
Cruising range, on the highway, km

700 (з додатковими баками)
700 (with extra tanks)

Запас ходу по паливу, по грунтовій дорозі, км
Cruising range, оn a dirt road, km

225-360 (310-450 з додатковими баками)
225-360 (310-450 with extra tanks)

Витрати палива на 100 км шляху по шосе, л
Fuel consumption on the highway, liters per 100 km

170-200
170-200

Витрати палива на 100 км шляху по грунтовій дорозі, л
Fuel consumption оn a dirt road, liters per 100 km

260-450
260-450

Максимальна потужність, к.с.
Maximum power, h.p.

700
700

ОЗБРОЄННЯ:  /  AMMUNITION:

125мм гармата з термокожухами
125mm gun with thermo-jacket

2А46-1 (2А46-2)
2А46-1 (2А46-2)

Кулемет / Machine gun ПКТ-7,62 / PKT-7,62

Кулемет / Machine gun НСВ-12,7 / NSV-12,7

Автомат / Assault rifle АКМС-74 / AKMC-74

Граната / Grenade Ф-1 / F-1

Габаритні розміри, мм: 9225 х 3415 х 2170
Dimensions, mm: 9225 х 3415 х 2170

Екіпаж, чол.: 3
Crew: 3

Маса, т: 39+2%
Weight, t: 39+2%

Двигун: 5ТДФ
Engine: 5ТДФ

Максимальна швидкість, км/год: 60-65
Maximum speed, km/h: 60-65
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

Т-55

Т-55

РЕМОНТ ТА МОДЕРНІЗАЦІЯ
Призначений для вирішення бойових завдань військ у наступі та обороні, як масовий ефективний 
засіб ведення активних бойових дій на суші в умовах як звичайної, так і ядерної війни.

REPAIR AND MODERNIZATION
Designed to fulfill combat missions for troops who are attacking or defending. Mass efficient means of 
active military operations. Can be used in a conventional war as well as nuclear.

Запас ходу по паливу, по шосе, км
Cruising range, on the highway, km

650-715 (з додатковими баками)
650-715 (with extra tanks)

Запас ходу по паливу, по грунтовій дорозі, км
Cruising range, оn a dirt road, km

410-450
410-450

Витрати палива на 100 км шляху, л
Fuel consumption, liters per 100 km, l

190-330
190-330

Максимальна потужність, к.с.
Maximum power, h.p.

690
690

ОЗБРОЄННЯ:  /  AMMUNITION:

Система пуску димових гранат
Smoke grenades launch system

902Б «Туча»
902Б «Туча»

Зенітний кулемет  / anti-aircraft gun ДШКМ / ДШКМ

100мм. нарізний ствол з термокожухами  
100мм. rifled gun tube with ThermoJacket

Д10-T2С
Д10-T2С

Протикумулятивний динамічний захист
Anti cumulative dynamic Protection

«Контакт»
«Контакт»

Габаритні розміри, мм: 9000 х 3536 х 2700
Dimensions, mm: 9000 х 3536 х 2700

Екіпаж, чол.: 4
Crew: 4

Маса, т: 41,5+1,5%
Weight, t: 41,5+1,5%

Двигун: В-46-5М
Engine: В-46-5М

Максимальна швидкість, км/год: 50
Maximum speed, km/h: 50
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

04119, Україна, Київ, вул. Дегтярівська, 36
тел.: +38044-458-46-81 / факс: +38044-586-24-77

kanc@ukroboronprom.com / www.ukroboronprom.com

ДП «ЛЬВIВСЬКИЙ БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД»

Призначена для: гасіння пожеж різних класів за допомогою води, повітряно-механічної піни; 
транспортування до місця пожежі пожежних команд, пожежно-технічного обладнання;  проведення 
аварійно-рятувальних робіт на арсеналах, базах, складах боєприпасів, нафтових скважинах; розчистки 
проходів до місць пожежі.

ГПМ-72
ПОЖЕЖНА МАШИНА

8265x3560x3900

3

55

В-46-6 (В-84)

Т-72

Екіпаж:

Маса в повному спорядженні, т:

Двигун:

База:

Габарити:Витрати палива на 1 год роботи насосної установки, л 50-60

Цистерна для води ємністю, м3 20

Найбільша висота всмоктування води, м 7

Бак для піноутворювача ємністю, м3 2

Насос пожежний, марка FPN Ziegler-6000-2HR

Лафетний ствол для води і піни, марка ММЕ-100

Керування лафетним стволом дистанційне

Максимальна дальність подачі, м, водяного потоку 80

Максимальна дальність подачі, м, пінного потоку 40

Насос системи гідроприводу, марка PGP 511AC

ГПМ-72

GPМ-72

ГУСЕНИЧНА БРОНЬОВАНА ПОЖЕЖНА МАШИНА
Призначена для: гасіння пожеж різних класів за допомогою води, повітряно-механічної піни; тран-
спортування до місця пожежі пожежних команд, пожежно-технічного обладнання; проведення ава-
рійно-рятувальних робіт на арсеналах, базах, складах боєприпасів, нафтових скважинах; розчистки 
проходів до місць пожежі.

TRACKED ARMORED FIRE FIGHTING VEHICLE
Designed for: different types of fire-fighting operations with the use of water or aspirated foam; transporting 
of fire brigades and technical equipment to the fire scene; carrying out rescue operations in arsenals 
warehouses and ammunition depots; providing access to the fire scene.

Витрати палива на 1 год роботи насосної установки, л
Fuel consumption on a hour pumping unit, L

50-60
50-60

Цистерна для води ємністю, м3

Capasity of water tank, m3
20
20

Найбільша висота всмоктування води, м
Maximum height of the water being drawn, m

7
7

Бак піноутворювача
Capasity of foam compound tank, m3

2
2

Насос пожежний продуктивністю, л./хв.
Fire pomp capasity, L/min

6000
6000

Лафетний ствол для води і піни продуктивністю, л./сек.
Fire monitor for water and foam, L/sec.

100
100

Керування лафетним стволом
Fire monitor can be controlled

дистанційне
remote

Максимальна дальність подачі, м, водяного потоку
Maximum range feed water flow, m

80
80

Максимальна дальність подачі, м, пінного потоку Maximum 
range feed foam flow, m

40
40

Насос системи гідроприводу, марка
Pump hydraulic drive system

PGP 511AC
PGP 511AC

Габаритні розміри, мм: 8265 х 3560 х 3900
Dimensions, mm: 8265 х 3560 х 3900

Екіпаж, чол.: 3
Crew: 3

Маса в повному спорядженні, т: 55
Mass in full gear, t: 55

Двигун: В-46-6 (В-84)
Engine: В-46-6 (В-84)

База: T-72
Base machine: tank T-72
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

LVIV ARMORED FIGHTING VEHICLE PLANT

36, Dehtiarivska str., Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38044-458-46-81 / fax: +38044-586-24-77

kanc@ukroboronprom.com / www.ukroboronprom.com

Designed for different types of fire-fighting operations with the  use of water or aspirated foam transporting 
of fire brigades and technical equipment to the fire scene, carrying out rescue operations in arsenals 
warehouses and ammunition depots, providing access to the fire scene. 

GPM-54
TRACKED ARMORED FIRE FIGHTING VEHICLE 

7150x3270x3670

3

41

B-55В (B-55У)

tank Т-55 (54)

Crew:

Маss in full gear, t:

Engine:

Base machine:

Dimensions:Fuel consumption on a hour pumping unit, l 53-63

Capacity of water tank, m3 9

Maximum height of the water being drawn, m 7

Capacity of foam compound tank, m3 1,1

Fire pump, brand ПН-60Б

Fire monitor for water and foam, brand ЛС-60

Fire monitor can be controlled        remote or manual

Maximum range feed water flow, m 60

Maximum range feed foam flow, m 36

Pump hydraulic drive system АР300/388і  АР200/4,5S

ГПМ-54

GPМ-54

ГУСЕНИЧНА БРОНЬОВАНА ПОЖЕЖНА МАШИНА 
Призначена для: гасіння пожеж різних класів складності за допомогою води, повітряно-механічної піни; 
транспортування до місця пожежі пожежно-технічного обладнання; проведення аварійно-рятувальних 
робіт на арсеналах, базах, складах боєприпасів, розчистки проходів до місць пожежі.

TRACKED ARMORED FIRE FIGHTING VEHICLE
Designed for: different types of fire-fighting operations with the use of water or aspirated foam; transporting 
of technical equipment to the fire scene; carrying out rescue operations in arsenals warehouses and 
ammunition depots; providing access to the fire scene.

Витрати палива на 1 год роботи насосної установки, л
Fuel consumption on a hour pumping unit, L

53-63
53-63

Цистерна для води ємністю, м3

Capasity of water tank, m3
9
9

Найбільша висота всмоктування води, м
Maximum height of the water being drawn, m

7
7

Бак піноутворювача ємністю, м3

Capasity of foam compound tank, m3
1,1
1,1

Насос пожежний, марка
Fire pomp, brand

ПН-60Б
ПН-60Б

Лафетний ствол для води і піни, марка 
Fire monitor for water and foam, brand

ЛС-60
ЛС-60

Керування лафетним стволом
Fire monitor can be controlled

дистанційне або ручне
remote or manual

Максимальна дальність подачі, м, водяного потоку
Maximum range feed water flow, m

60
60

Максимальна дальність подачі, м, пінного потоку 
Maximum range feed foam flow, m

36
36

Насос системи гідроприводу, марка
Pump hydraulic drive system

AP300/388i AP200/4,5S
AP300/388i AP200/4,5S

Габаритні розміри, мм: 7150 х 3270 х 3670
Dimensions, mm: 7150 х 3270 х 3670

Екіпаж, чол.: 2
Crew: 2

Маса в повному спорядженні, т: 41
Mass in full gear, t: 41

Двигун: В-55B (В-55У)
Engine: В-55B (В-55У)

База: T-55 (54)
Base machine: tank T-55 (54)
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

Габаритні розміри, мм: 5800 х 2450 х 2700
Dimensions, mm: 5800 х 2450 х 2700

Екіпаж, чол.: 3 + 6
Crew: 3 + 6

Маса, т: 9,5+3%
Weight, t: 9,5+3%

Двигун: DEUTZ BF 4M1013FC
Engine: DEUTZ BF 4M1013FC

Максимальна швидкість, км/год: 120
Maximum speed, km/h: 120

ДОЗОР-Б

DOZOR-B

ТАКТИЧНА БРОНЬОВАНА КОЛІСНА МАШИНА 
Призначена для: транспортування особового складу (спецпідрозділів), їх захисту та вогневої під-
тримки в бою. Корпус ТБКМ «Дозор-Б» виготовлений з броні ARMSTAL 500, яка забезпечує рівень 
захисту екіпажу по стандартам НАТО (STANAG) та захищає від бронебійних куль калібру 7,62-мм та 
уламків 152-мм осколочно-фугасного снаряду.

LIGHT ARMORED PERSONNEL CARRIER
Armored personnel carrier «Dozor-B» is designed to transport, fire support in combat and protection the 
crew (special forces) from small arms fire. Housing of armored personnel carrier «Dozor-B» ia made from 
armor ARMSTAL 500, which provides protection for the crew according to NATO standards (STANAG) and 
protects from armor-piercing bullets caliber 7.62-mm, shrapnel of 152-mm high-explosive shells.

- Двигун - чотирьохтактний чотирьохциліндровий дизельний
  з турбонаддувом DEUTZ BF 4M1013FC потужністю 190 к.с. 
- Автоматична трансмісія Allison 1000 SР.
- Підвіска незалежна, торсіонна на поперечних важелях.
- Engine - four stroke four cylinder diesel with turbocharging
  DeUtZ BF 4m1013Fc power 190 h.p.
- Automatic transmission Allison 1000 SP
- Independent suspension, torsion bar on wishbone

Озброєння бронетранспортера «Дозор-Б» дозволяє уражати живу силу і 
легко броньовану техніку противника, а також вести ефективний вогонь 
по повітряних цілях, які летять на дозвукових швидкостях.
Arms of light armored personnel carrier DOZOR-B allows to inflict damage on 
enemy manpower, light armored vehicles and as well to carry effective fire on 
air targets that fly at subsonic speed.

Закрита зенітна кулеметна установка з кулеметом НСВТ-12,7 
та оптичним монокулярним перископічним прицілом ПЗУ-7, 
кратність збільшення 1,2, поле зору 500. Боєкомплект - 450 
патронів. Кути наведення по вертикалі - від -30 до +680, по 
горизонталі – 3600.

Closed anti - aircraft machine gun set with
machine gun НСВТ - 12,7 with optical
monocular periscope sight ПЗУ - 7,
magnification 1,2, view 50o.
Ammunition - 450 bullets.
Aiming angles vertically -
from -3o to +68o,
by horizon - 360o.
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

LVIV ARMORED FIGHTING VEHICLE PLANT

BREM «LION»

36, Dehtiarivska str., Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38044-458-46-81 / fax: +38044-586-24-77

kanc@ukroboronprom.com / www.ukroboronprom.com

Designed for mechanical intelligence on the battlefield, assisting with the emergency evacuation of tanks 
from the enemy war zone by pulling tanks that have become stuck or sunken, carrying, lifting, digging, 
welding works, and providing technical provision of armed units in the field

7890x3460x2687

3

41

V-84

60

Crew:

Weight, t:

Engine:

Maximum speed, km/h:

Dimensions:Tank base Т-72

Maximum power, kW (h.p.) 840

SPECIAL EQUIPMENT:

Traction winch, tractive force, kN (tf) not less than 250 (25)

Auxiliary winch, tractive force, kN (tf) 5 (0,5)

Bulldozer equipment Bulldozer with hydraulic drive

Crane unit Arrow type with hydraulic drive

Carrying capacity, kN (tf) 120 (12)

Electric welding equipment ЭСА-1

Loading platform, carrying capacity, t                                                  1,5

БРЕМ «ЛЕВ»

BREМ «LION»

Призначений для проведення механічної розвідки на полі бою, проведення робіт по евакуації аварійних 
танків із зони дії противника, витягування танків, що застрягли або затонули, проведення вантажопід-
йомних, землерийних, зварних робіт і технічного забезпечення танкових підрозділів в польових умовах.

Designed for mechanical intelligence on the battlefield, assisting with the emergency evacuation of tanks 
from the enemy war zone by pulling tanks that have become stuck or sunken, carrying, lifting, digging, 
welding works, and providing technical provision of armed units in the field.

База танк
Tank base

Т-72
Т-72

Максимальна потужність двигуна, кВт (к.с.)
Maximum power, kW (h.p.)

840
840

СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ:
SPECIAL EQUIPMENT:

Тягова лебідка, тягове зусилля, кН (тс)
Traction winch, tractive force, kN (tf)

не менше 250 (25)
not less than 250 (25)

Допоміжна лебідка, тягове зусилля, кН (тс)
Auxiliary winch, tractive force, kN (tf)

5 (0,5)
5 (0,5)

Бульдозерне обладнання 
Bulldozer equipment

Cошник-бульдозер з гідроприводом
Bulldozer with hydraulic drive

Кранова установка
Crane unit

Cтрілова з гідравлічним приводом
Arrow type with hydraulic drive

Максимальна вантажопідйомність, кН (тс)
Carrying capacity, kN (tf)

120 (12)
120 (12)

Електрозварювальна апаратура
Electric welding equipment

ЭСА-1
ЭСА-1

Вантажна платформа, вантажопід’ємність, т
Loading plarform, carrying capacity, t

1,5
1,5

Габаритні розміри, мм: 7890 х 3460 х 2687
Dimensions, mm: 7890 х 3460 х 2687

Екіпаж, чол.: 3
Crew: 3

Маса в повному спорядженні, т: 41
Mass in full gear, t: 41

Двигун: В-84
Engine: V-84

Максимальна швидкість км/год: 60
Maximum speed, km/h: 60



22



23

ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

ARMORED REPAIR RECOVERY VEHICLE

БРОНЬОВАНА РЕМОНТНО-ЕВАКУАЦІЙНА МАШИНА

БРЕМ «ЗУБР»

BREМ «ZUBR»

Призначений для проведення механічної розвідки на полі бою, проведення робіт по евакуації аварійних 
танків із зони дії противника, витягування танків, що застрягли або затонули, проведення вантажопід-
йомних, землерийних, зварних робіт і технічного забезпечення танкових підрозділів в польових умовах.

Designed for mechanical intelligence on the battlefield, assisting with the emergency evacuation of tanks 
from the enemy war zone by pulling tanks that have become stuck or sunken, carrying, lifting, digging, 
welding works, and providing technical provision of armed units in the field.

База танк
Tank base

Т-55
Т-55

Максимальна потужність двигуна, кВт (к.с.)
Maximum power, kW (h.p.)

690
690

СПЕЦІАЛЬНЕ ОБЛАДНАННЯ:
SPECIAL EQUIPMENT:

Тягова лебідка, тягове зусилля, кН (тс)
Traction winch, tractive force, kN (tf)

не менше 250 (25)
not less than 250 (25)

Допоміжна лебідка, тягове зусилля, кН (тс)
Auxiliary winch, tractive force, kN (tf)

5 (0,5)
5 (0,5)

Бульдозерне обладнання 
Bulldozer equipment

Бульдозер з гідроприводом
Bulldozer with hydraulic drive

Кранова установка
Crane unit

Cтрілова з гідравлічним приводом
Arrow type with hydraulic drive

Максимальна вантажопідйомність, кН (тс)
Carrying capacity, kN (tf)

120 (12)
120 (12)

Електрозварювальна апаратура
Electric welding equipment

ЭСА-1
ЭСА-1

Вантажна платформа, вантажопід’ємність, т
Loading plarform, carrying capacity, t

1,5
1,5

Габаритні розміри, мм: 9800 х 3270 х 3100
Dimensions, mm: 9800 х 3270 х 3100

Екіпаж, чол.: 2+1
Crew: 2+1

Маса, т: 39
Weight, t: 39

Двигун: B-46-5M
Engine: B-46-5M

Максимальна швидкість км/год: 55
Maximum speed, km/h: 55

LVIV ARMORED FIGHTING VEHICLE PLANT

36, Dehtiarivska str., Kyiv, 04119, Ukraine
tel.: +38044-458-46-81 / fax: +38044-586-24-77

kanc@ukroboronprom.com / www.ukroboronprom.com

9800x3270x3100

2+1

38

V-46-5М

55

Crew:

Weight, t:

Engine:

Maximum speed, km/h:

Dimensions:Tank base Т-55

Maximum power, kW (h.p.) 690

SPECIAL EQUIPMENT:

Traction winch, tractive force, kN (tf) not less than 250 (25)

Auxiliary winch, tractive force, kN (tf) 5 (0,5)

Bulldozer equipment Bulldozer with hydraulic drive

Crane unit Arrow type with hydraulic drive

Carrying capacity, kN (tf) 120 (12)

Electric welding equipment ESA-1

Loading platform, carrying capacity, t                                                  1,5

Designed for engineer reconnaissance on the battlefield, emergency evacuation of tanks out of the enemy 
operation zone, pulling out of stuck or sunken tanks, load lifting, digging and welding missions as well as 
engineer support for tank units within field conditions.

ZUBR
ARMORED REPAIR & RECOVERY VEHICLE 
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

БОЙОВА МАШИНА ПІХОТИ

БМП-1

BМP-1

Броньована гусенична машина, здатна плавати та призначена для транспортування особового 
складу мотострілецьких підрозділів на поле бою, підвищення його мобільності, озброєності та за-
хищеності на полі бою, а також для сумісних дій з танками у бою.

An armored tracked vehicle capable of floating and designed to transport personnel of motorized infantry 
units on the battlefield, to increase its mobility, armaments and security on the battlefield, as well as for 
compatible action with tanks in combat.

Запас ходу по паливу, км
Cruising range, km

550-600
550-600

Максимальна швидкість по шоссе, км/год: 
Max speed highway, km/h

65
65

Максимальна швидкість на плаву, км/год: 
Max speed afloat, km/h

7
7

Максимальна потужність, к.с.
Maximum power, h.p.

303
303

Середній питомий тиск на грунт, кгс/см2

Average ground pressure, кгс/см2 
0,602 - 0,614
0,602 - 0,614

Радіостанція 
Radio

«Либідь» P-123, P-173 
«Либідь» P-123, P-173

Габаритні розміри, мм: 6735 х 294 х 1924
Dimensions, mm: 6735 х 294 х 1924

Екіпаж, чол.: 3 (7-8)
Crew: 3 (7-8)

Маса, т: 13
Weight, t: 13

Двигун: чотирьохтактний УTД-20, дизель
Engine: four-stroke diesel, UTD-20

Максимальна швидкість, км/год: 65
Maximum speed, km/h: 65
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БРЕМ-2

BREМ-2

Призначений для проведення механічної розвідки на полі бою, проведення робіт по евакуації аварійних 
танків із зони дії противника, витягування танків, що застрягли або затонули, проведення вантажопід-
йомних, землерийних, зварних робіт і технічного забезпечення танкових підрозділів в польових умовах.

Designed for mechanical intelligence on the battlefield, assisting with the emergency evacuation of tanks 
from the enemy war zone by pulling tanks that have become stuck or sunken, carrying, lifting, digging, 
welding works, and providing technical provision of armed units in the field.

Габаритні розміри, мм: 6735 х 3184 х 2280
Dimensions, mm: 6735 х 3184 х 2280

Екіпаж, чол.: 3
Crew: 3

Маса в повному спорядженні, т: 13,6
Mass in full gear, t: 13,6

Двигун: УТД-20
Engine: УТД-20

Максимальна швидкість км/г: 65
Maximum speed, km/h: 65

Запас ходу по паливу, по шоссе, км
Cruising range, on the highway, km

700
700

Запас ходу по паливу, по грунтовій дорозі, км
Cruising range, jn a dirt road, km

550-600 
550-600 

Максимальна потужність, к.с.
Maximum power, h.p.

300
300

Вантажна платформа, вантажопідйомність, т
Loading platform, carrying capacity, t

1,5
1,5

Кран, підйомна вага, т
Crane unit, t

1,5
1,5

Електрозварювальне обладнання, A
Electric welding equipment, A

80-300
80-300

ОЗБРОЄННЯ:  /  AMMUNITION:

Кулемет / Machine gun ПКТ-7,62 / PKT-7,62

Граната / Grenade РПГ-16; 6 ГПД / РПГ-16; 6 ГПД

ЛЕБІДКА: / TRACTION WINCH

Максимальне тягове зусилля лебідки (один трос), кгс 6500

Максимальне тягове зусилля лебідки (при використан-
ні полістпастів), кгс

19500

Робоча довжина тросу, м 150 
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

DEMINING ARMORED VEHICLE

БРОНЬОВАНА МАШИНА РОЗМІНУВАННЯ

БМР-2

BМR-2
Спеціальна гусенична броньована машина розмінування БМР-2  призначена для розмінування до-
ріг, здійснення проходів  по мінних полях.

Special mine-tracking armored vehicle BMR -2 is designed for demining roads and creating passages in 
minefields.

База танк 
Tank base

Т-54
T-54

Середній питомий тиск на грунт, кгс/см2

Average ground pressure, кгс/см2 
0,81
0,81

ОЗБРОЄННЯ: / WEAPONRY:

Кулемет НСВ, калібр, мм
Machine gun НСВ, caliber, мм 

12,7
12,7

КРАН-СТРІЛА: / CRANE ARROW:

Pозбірна з ручним приводом
Dismountable with manual transmission  

РУЛ-1,5
РУЛ-1,5

Bантажопід’ємність, кг 
Carrying capacity, kg

3000
3000

НАВІСНЕ  ОБЛАДНАННЯ: / MOUNTED EQUIPMENT:

Mінний трал
Mine trawl

КМТ-7
КМТ-7

Габаритні розміри, мм: 9650 х 3850 х 2620
Dimensions, mm: 9650 х 3850 х 2620

Екіпаж, чол.: 5
Crew: 5

Маса, т: 36,6
Weight, t: 36,6

Двигун: B-46-5M
Engine: B-46-5M

Максимальна швидкість км/год: 30-35
Maximum speed, km/h: 30-35
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

ENGINEERING MACHINE

ІНЖЕНЕРНА МАШИНА РОЗГОРОДЖЕННЯ
IМР-2

IМR-2

Призначена для виконання проходів, розчищення завалів і руйнувань при інженерному забезпе-
ченні бойових дій військ, для проведення аварійно-рятувальних робіт в зонах масових руйнувань, 
для проведення допоміжних вантажопідйомних робіт.

Designed to create passageways, clear blockages and destructions, provide combat troops with 
engineering, assist rescue operations in zones of mass destruction, and support lifting operations.

КРАН-СТРІЛА: / CRANE ARROW:

Pозбірна з ручним приводом
Dismountable with manual transmission  

РУЛ-1,5
РУЛ-1,5

Bантажопід’ємність, кг 
carrying capacity, kg

3000
3000

НАВІСНЕ  ОБЛАДНАННЯ:  / MOUNTED EQUIPMENT:

Універсальний - бульдозер
Bulldozer equipment

Телескопічна стріла з маніпулятором
Telescopic arrow with manipulator

Скребок-розрихлювач
Scraper 

Колійний мінний трал
Mine trawl

Габаритні розміри, мм: 9550 х 3735 х 3680
Dimensions, mm: 9550 х 3735 х 3680

Екіпаж, чол.: 2
Crew: 2

Маса, т: 44,5
Weight, t: 44,5

Двигун: B-84
Engine: B-84

Максимальна швидкість км/год: 45-50
Maximum speed, km/h: 45-50
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ДВИГУН  B-46-6 

ENGINE  B-46-6

Призначений для встановлення в бойові гусеничні машини. Чотиритактний, 12 циліндровий багато-
паливний дизель з рідинним охолодженням і привідним відцентровим нагнітачем.

Intended for installation in combat craft machines.Four-stroke, multifuel diesel engine with liquid-cooleg 
and driven centrifugal supercharger.

Кількість циліндрів - 12 од
Number of cylinders - 12

Розташування циліндрів V-подібне під кутом 600

Cylinder arrangement at 600, V-type

Максимальна потужність при 2000 об/хв. - 574 (780) кВт (к.с.)
Maximum power at 2000 r/min - 574 (780) kW (hp)

Максимальний крутний момент при 1400 об/хв.- 315 кгс
Torque at 1400 r/min - 315 kgf

Максимальні оберти колінчастого валу - 2300 об/хв
Maximum idling speed 2300  r/min

Мінімальні стійкі оберти колінчастого валу - 800 об/хв
Minimum stable idling speed, r/min - 800

Питома витрата палива - не більше 180 г / к.с. г
Specific fuel consumption - not over 180 g / hp h

Питома витрата оливи - не більше 8 г / к.с. г
Specific oil consumption - not over  8 g / hp h

Маса двигуна - 980 кг
Engine weight - 980 kg

Довжина, 1480 мм
Length, 1480 mm

Ширина, 896 мм
Width, 896 mm

Висота, 902 мм
Height, 902 mm
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

Кількість циліндрів - 12 од
Number of cylinders - 12

Розташування циліндрів V-подібне під кутом 600

Cylinder arrangement at 600, V-type

Максимальна потужність при 2000 об/хв. - 618 (840) кВт (к.с.)
Maximum power at 2000 r/min - 618 (840) kW (hp)

Максимальний крутний момент при 1400 об/хв.- 340 кгс
Torque at 1400 r/min - 340 kgf

Максимальні оберти колінчастого валу - 2300 об/хв
Maximum idling speed 2300  r/min

Мінімальні стійкі оберти колінчастого валу - 800 об/хв
Minimum stable idling speed, r/min - 800

Питома витрата палива - не більше 182 г / к.с. г
Specific fuel consumption - not over 182 g / hp.h

Питома витрата оливи - не більше 8 г / к.с. г
Specific oil consumption - not over  8 g / hp h

Маса двигуна - 1020 кг
Engine weight - 1020 kg

Довжина, 1480 мм
Length, 1480 mm

Ширина, 896 мм
Width, 896 mm

Висота, 902 мм
Height, 902 mm

ДВИГУН  B-84 

ENGINE  B-84

Призначений для встановлення в бойові гусеничні машини. Чотиритактний, 12 циліндровий багато-
паливний дизель з рідинним охолодженням і привідним відцентровим нагнітачем.

Intended for installation in combat craft machines.Four-stroke, multifuel diesel engine with liquid-cooleg 
and driven centrifugal supercharger.
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INDIVIDUAL AND GROUP SPARE PARTS, TOOLS AND 
ACCESSORIES (SPTA) SETS

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ТА ГРУПОВИЙ КОМПЛЕКТИ ЗІП
ЗIП

SPTA

Bикористовуються для обслуговування та ремонту бронетанкової техніки.
Комплекти ЗІП до наступної бронетехніки:
    • Виготовлення (індивідуального та групового) ЗІП до Т-72;
    • Виготовлення (індивідуального та групового) ЗІП до БРЕМ-1;
    • Виготовлення (індивідуального та групового) ЗІП до ГПМ-54;
    • Виготовлення (індивідуального) ЗІП до ГПМ-72;
    • Виготовлення (індивідуального) ЗІП до БРЕМ «Лев».

Used for service and repair of armored vehicles.
Complete sets of  SPTA for the following armored vehicles:
    • Manufacturing (individual and group) SPTA to T-72;
    • Manufacturing (individual and group) SPTA to BREM-1;
    • Manufacturing (individual and group) SPTA to GPM-54;
    • Manufacturing (individual) SPTA to GPM-72;
    • Manufacturing (individual) SPTA to BREM «Lion».
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ОСНОВНА ПРОДУКЦІЯ / MAIN PRODUCTS

Шліфування колінчастих валів автомобілів вітчизняного виробництва.
Ковальські роботи по виготовленню воріт,  парканів, художня ковка.
Виготовлення/ремонт вантажопідйомного обладнання.
Хімічне покриття деталей,  хромування, оксидування, обміднення, цинкування
Литво по газовиплавляючих моделях та литво в землю
Виготовлення ванн різного виду для технічного використання
Термічна обробка деталей, гартування, цементація
Виготовлення  валів від 5мм до 300мм (діаметром), шестерень діаметром від 10мм до 600 мм.

Grinding of crankshafts of domestic automobiles.
Blacksmith work for production of gates, fences, decorative forging.
Manufacture / repair of lifting equipment slings, traverses.
Chemical coating, chromium-plating, oxidation, copperplating, galvanizing.
Investment casting and casting into the ground
Production of various types of baths for technical use
Thermal processing of parts, hardening, cementation.
Production of shafts from 5mm to 300mm (diameter), gears diameter from 10mm to 600 mm.

ПОСЛУГИ, ТОВАРИ ТА РОБОТИ, ЯКI ПРОПОНУЄ ПІДПРИЄМСТВО:

THE ENTERPRISE OFFERS THE FOLLOWING GOODS AND SERVICES:



ДК «УКРОБОРОНПРОМ»
Україна, 04119, м. Київ

вул. Дегтярівська, 36 
тел.: +38044-458-46-81

факс: +38044-586-24-77
kanc@ukroboronprom.com

www.ukroboronprom.com

SC «UKROBORONPROM»
36, Dehtiarivska str.,
Kyiv, 04119, Ukraine

tel.: +38044-458-46-81
fax: +38044-586-24-77

kanc@ukroboronprom.com
www.ukroboronprom.com

ДП «ЛЬВІВСЬКИЙ
БРОНЕТАНКОВИЙ ЗАВОД»
Україна, 79031, м. Львів,
вул. Стрийська, 73 
тел.: +38032-242-28-07
факс: +38032-234-44-90
lbz@ukroboronprom.com
www.tank.lviv.ua

SE «LVIV ARMORED 
FIGHTING VEHICLE PLANT»
73, Stryiska str.
Lviv-31 Ukraine
tel.: +38032-242-28-07
fax: +38032-234-44-90
lbz@ukroboronprom.com
www.tank.lviv.ua


