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(72) БОНДАРЧУК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, UA, КО-
ВАЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ, UA,
ЛИСЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ, UA, МЕ-
ДВІДЬ ВОЛОДИМИР СТАНІСЛАВОВИЧ, UA, БО-
ГОМОЛ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ, UA
(73) ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ З ЕКСПОРТУ ТА ІМ-
ПОРТУ ПРОДУКЦІЇ І ПОСЛУГ ВІЙСЬКОВОГО ТА
СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ "УКРСПЕЦЕКС-
ПОРТ", UA
(57) 1. Колісний бронетранспортер БТР-ЗЕ1 з бо-
йовим модулем "Штурм", який містить корпус, роз-
ділений конструктивно на відділення керування,
бойове відділення та відділення силової установ-
ки, башту з розміщеними на ній озброєнням, меха-
нізмом повороту, прицільним комплексом та ком-
плексом керування стрільбою, встановлену на
корпусі, сидіння командира, механіка-водія, опера-
тора та особового складу, встановлені, відповідно,
усередині відділення керування та бойового відді-
лення, денні, нічні та комбіновані прилади спосте-
реження, розміщені на корпусі та на башті, хвиле-
відштовхуючий щиток, встановлений в носовій
частині корпуса з можливістю підіймання в робо-
чому положенні, силову установку, трансмісію,
системи забезпечення і паливні баки, розміщені
усередині броньованого корпуса, систему випуску
відпрацьованих газів, розташовану на бортах кор-
пуса в ділянці кормової частини корпуса, та чоти-
ривісний восьмиколісний рушій з усіма ведучими
колесами, при цьому корпус виконано із жорстко
з'єднаних між собою під різними кутами броньова-
них листів, який складається з носової частини,
бортів, кормової частини, даху, днища, перегород-
ки відділення силової установки і підлог відділень
керування та бойового відділення, башта виконана
із жорстко з'єднаних між собою броньових листів,
встановлених під кутом до даху корпусу бронетра-
нспортера, башта в ділянці погону виконана круг-
лої форми в плані, зазначена башта виконана з
можливістю обертання на 360 °, на даху корпуса,

на верхніх броньованих листах борта, на нижньо-
му нахиленому броньованому листі носової части-
ни корпуса та на торцевій поверхні зазначеного
корпуса виконані люки, які закриваються кришка-
ми, на верхніх броньованих листах борта виконані
амбразури, в яких встановлено шарові опори для
стрілецької зброї, які закриваються броньованими
кришками, на верхніх і нижніх броньованих листах
борта виконані двері, у носовій частині корпуса
виконані вікна командира та механіка-водія, в яких
встановлено броньоване скло, які закриваються
броньованими кришками з виконаними на них го-
ризонтальними оглядовими щілинами, денні, нічні
та комбіновані прилади спостереження виконано
розміщеними в носовій частині корпуса, на верхніх
частинах бортів та на даху зазначеного корпуса,
верхні двері містять верхню стулку, а нижні двері
містять нижню стулку, які оснащені замками, ана-
логічними тим, що встановлені на кришках, які
закривають люки бойового відділення, верхня сту-
лка зазначених дверей виконана з можливістю
відкидання убік, нижня стулка дверей виконана з
можливістю відкидання униз,  зазначені верхня і
нижня стулки дверей оснащені гумовим ущільнен-
ням,  на днищі корпуса виконаний вхідний отвір
водометного рушія, силова установка виконана у
вигляді комплексу вузлів і агрегатів, що містить
силовий агрегат і системи постачання паливом,
повітрям, мастилом, охолодження і передпусково-
го підігріву, силовий агрегат виконаний у вигляді
з'єднаних між собою двигуна у зборі зі зчепленням
і коробкою передач, встановлений в елементах
кріплення, на двигуні змонтовані повітряний комп-
ресор, гідронасос, паливні і мастильні фільтри,
трансмісія містить мости та карданні вали, зв'язані
з колісним редуктором, водометним рушієм, коро-
бкою передач та зазначеними мостами, колісний
рушій містить колеса, споряджені гумовими раді-
альними шинами, та торсіонні вали, встановлені
на нижніх важелях підвіски, причому колеса пер-
шого і другого мостів виконані керованими за до-
помогою рульового механізму з гідропідсилюва-
чем, причому озброєння виконано у вигляді
спарених між собою автоматичної скорострільної
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гармати калібру 30-мм і кулемета калібру 7,62-мм,
що керуються за допомогою прицільного комплек-
су та комплексу керування стрільбою, і встановле-
ні з можливістю зміни кута у вертикальній площині,
кулемет встановлено збоку від гармати, а пристрої
пуску димових гранат встановлено в передній час-
тині башти ліворуч та праворуч від зазначеної га-
рмати, який відрізняється тим, що корпус має
додатковий погон, до складу озброєння введені
протитанковий ракетний комплекс та автоматич-
ний гранатомет, а башта виконана у вигляді бойо-
вого модуля, при цьому корпус бронетранспортера
виконано зі спеціальної броньової сталі товщиною
не менше 8-10 мм, башта, яка обертається, вста-
новлена на додатковому погоні, що має діаметр
більший, ніж основа башти, днище зазначеного
корпусу виконано цільнозварним, висоту корпуса
збільшено на 150 мм, а довжину - на 200 мм, вер-
хній передній лист корпусу з елементами люків
командира і механіка-водія виконано нахиленим,
підлоги корпусу бронетранспортера виконано з
неметалевих композитних матеріалів, шарові опо-
ри виконано з можливістю встановлення різної
номенклатури озброєння, елементи кріплення дви-
гуна виконано з можливістю встановлення двигу-
нів різних марок, на внутрішній поверхні корпусу
закріплений спеціальний текстильний матеріал,
що забезпечує підвищення боєстійкості та покра-
щення теплоізоляції внутрішніх об'ємів корпусу, на
зовнішній поверхні корпусу бронетранспортера
встановлені бонки для кріплення додаткових бро-
ньових листів із зазором до зазначеної зовнішньої
поверхні корпусу, двигун силової установки вико-
нано підвищеної не менше ніж на 20-25 % потуж-
ності і з покращеними не менше ніж на 20 % хара-
ктеристиками питомої витрати палива, систему
охолодження виконано за двовентиляторною схе-
мою, до системи охолодження додатково введе-
ний теплообмінник, паливні баки виконано за фо-
рмою, що забезпечує розміщення їх в ізольованих
від силової установки та особового складу відсі-
ках, система випуску відпрацьованих газів додат-
ково оснащена глушником, труби зазначеної сис-
теми випуску відпрацьованих газів виконані
збільшеного не менше ніж на 15 % діаметра, за-
значені труби та глушник системи випуску відпра-
цьованих газів виконано захищеними огороджен-
ням, яке виконано броньовим, коробка передач
виконана автоматичного типу, трансмісія виконана
у складі автоматичної коробки передач у вигляді
комплексного гідродинамічного перетворювача
обертового моменту та планетарного редуктора з
гідравлічними приводами включення та електро-
нним керуванням, механічної роздавальної короб-
ки з міжосьовим диференціалом, чотирьох голо-
вних передач з міжколісними диференціалами
підвищеного тертя та чотирьох пар колісних реду-
кторів, мости оснащено централізованою систе-
мою суфлювання, другий та третій мости оснаще-
но додатково протискатним пристроєм, шестерні
колісних редукторів виконано збільшеними по ши-
рині не менше ніж на 5 %, шини колісного рушія
виконано змінного тиску, шини всередині оснаще-
но вставкою, на нижніх важелях підвіски встанов-
лено підвищеної не менше ніж на 30 % жорсткості
торсіонні вали, в корпусі бронетранспортера дода-

тково встановлено систему кондиціювання повіт-
ря, сидіння для особового складу виконано за фо-
рмою, що забезпечує комфортні умови
транспортування особового складу, його фіксації
при русі бронетранспортера та ведення стрільби
через амбразури, башта додатково містить силову
основу, жорстко закріплену до броньових листів
башти, захисне огородження, закріплене до ниж-
ньої поверхні основи, маску гармати та транспор-
тувальні вузли, причому передній броньовий на-
хилений лист башти виконаний плоским у вигляді
трапеції, у зазначеному передньому броньованому
листі виконані отвори для проходу стволів озбро-
єння - гармати, кулемета та автоматичного грана-
томета, прицільний комплекс виконаний у вигляді
оптико-телевізійної системи керування вогнем,
комплекс керування стрільбою виконаний у вигля-
ді двох терміналів - термінала командира та тер-
мінала оператора, система пуску димових гранат,
яка встановлена на передній частині башти, роз-
міщена на нахиленому передньому броньованому
листі праворуч та ліворуч від маски, у якій в отво-
рах закріплено автоматичну скорострільну гарма-
ту, спарений з нею кулемет та автоматичний гра-
натомет, на даху башти та на задній стінці башти
виконано люки, що закриваються кришками, на
правій бічній стінці башти розміщено вузли кріп-
лення протитанкового ракетного комплексу, на
лівій бічній стінці башти розміщено вузли кріплен-
ня оптико-телевізійної системи керування вогнем,
зазначені автоматична скорострільна гармата ка-
лібру 30 міліметрів, спарений з нею кулемет каліб-
ру 7,62 міліметрів та автоматичний гранатомет
калібру 30 міліметрів розміщені усередині башти,
автоматична скорострільна гармата встановлена
по осі симетрії башти та корпусу бронетранспор-
тера з можливістю підйому ствола на кут 45 °
вверх і опускання ствола на кут 5 ° униз відносно
лінії горизонту, зазначена автоматична скорострі-
льна гармата обладнана додатковими силовими
елементами, які виконано у вигляді стержнів, віль-
ні кінці яких виконано закріпленими, відповідно, до
ствола гармати і до маски, автоматичний гранато-
мет розміщений усередині башти поруч до лівої
бічної стінки башти, спарений з автоматичною
скорострільною гарматою кулемет калібру 7,62
міліметрів розміщений в отворі в масці між авто-
матичною скорострільною гарматою і автоматич-
ним гранатометом вище горизонтальної площини,
що створена центрами отворів у масці, у які вста-
новлено гармату і гранатомет, протитанковий ра-
кетний комплекс виконано у вигляді двох напрям-
них, встановлених паралельно між собою у
вертикальній площині, протитанковий ракетний
комплекс встановлено з можливістю зміни кутів у
зазначеній вертикальній площині, стабілізатор
озброєння встановлено усередині башти, зазначе-
ний стабілізатор озброєння виконаний так, що
працює в двох площинах, до складу термінала
командира входить пульт командира з відеомоні-
тором, а до складу термінала оператора входить
пульт оператора з відеомонітором.
2. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відріз-
няється тим, що складові оптико-телевізійної сис-
теми керування вогнем виконано розміщеними в
єдиному корпусі.



5 35839 6
3. Колісний бронетранспортер за п. 1 та п. 2, який
відрізняється тим, що до складу зазначеної опти-
ко-телевізійної системи керування вогнем входять
оптичний коліматор, лазерний далекомір, вузько-
кутова телевізійна камера, ширококутова телеві-
зійна камера, комутатор телевізійних сигналів,
обертовий контактний пристрій та панорамна ка-
мера.
4. Колісний бронетранспортер за п. 1 та п. 3, який
відрізняється тим, що панорамна камера встано-
влена в лівій частині башти на даху в ділянці стику
правої бічної стінки і задньої стінки.
5. Колісний бронетранспортер за п. 1 та пп. 3-4,
який відрізняється тим, що панорамна камера
встановлена з можливістю піднімання над дахом
за допомогою механізму підйому зазначеної пано-
рамної камери на висоту не менше 0,5 м і обер-
танням у піднятому положенні навколо вертикаль-
ної осі механізму підйому на 360 °.
6. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відріз-
няється тим, що як протитанковий ракетний ком-
плекс можуть бути використані протитанкові раке-
тні комплекси різних систем з півавтоматичною
або автоматичною системою наведення на ціль.
7. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відріз-
няється тим, що стик лобового броньованого лис-
та і бічної стінки башти,  а також стик бічної і зад-
ньої стінок башти виконано під кутом у
вертикальній площині.
8. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відріз-
няється тим,  що додаткові силові елементи,  яки-
ми обладнана автоматична скорострільна гарма-
та, виконані у вигляді стержнів, мають додатковий
вузол кріплення до гармати, що розташований на

відстані не менше 1/3 довжини ствола гармати від
відповідного отвору для гармати, що виконаний в
масці.
9. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відріз-
няється тим, що пристрої пуску димових гранат
розташовані під різними кутами відносно площини
лобового броньового листа, при цьому кут устано-
вки верхнього з пристроїв пуску димових гранат
виконано меншим, ніж кут установки нижнього
пристрою.
10. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відрі-
зняється тим, що транспортувальні вузли закріп-
лені симетрично поздовжній осі башти і стволу
гармати.
11. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відрі-
зняється тим, що права пара додаткових силових
елементів, якими обладнана автоматична скоро-
стрільна гармата, розміщені паралельно стволу
гармати, а ліва пара - під кутом до поздовжньої осі
гармати.
12. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відрі-
зняється тим, що пульт командира з відеомоніто-
ром та пульт оператора з відеомонітором з'єднано
з прицільним комплексом так, що забезпечується
дублювання командиром роботи оператора.
13. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відрі-
зняється тим, що стабілізатор озброєння викона-
но електричним та двоплощинним.
14. Колісний бронетранспортер за п. 1, який відрі-
зняється тим, що транспортувальні вузли закріп-
лені попарно як на даху башти, так і на силовій
основі в ділянці стику нахиленого лобового листа і
зазначеної силової основи.

Корисна модель відноситься до галузі озбро-
єння, зокрема, до конструкцій броньованих транс-
портних засобів типу бронетранспортерів, призна-
чених для транспортування особового складу
мотострілкових підрозділів і для їх вогневої під-
тримки, а саме, до колісних бронетранспортерів,
оснащених озброєнням різного типу.

Відомий колісний бронетранспортер, який міс-
тить корпус, виконаний повністю герметизованим,
розділений на відділення для двигуна та десанту,
башту, що обертається, розташовану зверху на
корпусі, оснащену кулеметним озброєнням, коліс-
ний рушій та двигун, встановлений у кормовому
відділенні корпуса, при цьому на задній частині
башти установлені мортири для димових гранат
[1].

До недоліків відомого колісного бронетранс-
портеру відноситься те, що він має малу вогневу
потужність (малий калібр основного озброєння -
кулемета, мала потужність боєприпасів), що ро-
бить вказану бойову машину малоефективною для
боротьби з рухомими броньованими цілями.

Відомий колісний бронетранспортер з башто-
вою кулеметною установкою, який містить корпус,
розділений на секції, у передній з котрих розташо-
вано відсік для механіка-водія та командира, у
середній розташоване бойове відділення, яке
оснащене баштою, що обертається, і на якій роз-

ташоване озброєння, а у кормовій секції корпуса
установлено двигун, що зв'язаний за допомогою
трансмісії з колісним рушієм [2].

До недоліків відомого колісного бронетранс-
портеру відноситься те, що він містить малу кіль-
кість засобів ураження (і лише одного призначен-
ня), що зменшує вогневу потужність вогневого
залпу і, як наслідок, ефективність бойового засто-
сування бойової машини в цілому. Конструкція
вказаного колісного бронетранспортера не дозво-
ляє розташувати на ньому додаткове артилерійсь-
ко-ракетне озброєння через небезпечність його
пошкодження газовим струменем під час пуску
керованих ракет. До недоліків відомого колісного
бронетранспортера відноситься також й те, що він
має недостатню міцність двигуна.

Відомий колісний бронетранспортер з башто-
вою кулеметною установкою, який містить корпус з
розташованими на ньому баштовою установкою,
що обертається, та колісний рушій, при цьому на
зазначеній баштовій установці розміщено стріле-
цьке озброєння, корпус розділено поперечними
перегородками на відділення, переднє з яких є
відділенням керування з обладнаним місцем для
механіка-водія та командира, та люками для них, у
десантному відділенні встановлено механізм по-
вороту баштової установки з розміщеною на ос-
танній кулеметами та пристроями пуску димових
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гранат, а у кормовому відділенні виконано відді-
лення силової установки, при цьому усі відділення
споряджені люками та денними, нічними та комбі-
нованими приладами спостереження [3].

До недоліків відомого колісного бронетранс-
портеру відноситься те, що він містить малу кіль-
кість засобів ураження (і лише одного призначен-
ня), що зменшує вогневу потужність вогневого
залпу і, як наслідок, ефективність бойового засто-
сування бойової машини в цілому. Конструкція
вказаного колісного бронетранспортера не дозво-
ляє розташувати на ньому додаткове артилерійсь-
ко-ракетне озброєння через небезпечність його
пошкодження газовим струменем під час пуску
керованих ракет. До недоліків відомого колісного
бронетранспортера відноситься також й те, що він
має недостатню міцність двигуна.

Відомий колісний бронетранспортер з башто-
вою кулеметною установкою, який містить корпус,
розділений конструктивно на відділення керуван-
ня, бойове відділення та відділення силової уста-
новки, башту з розміщеними на ній озброєнням,
прицілом та пристроями пуску димових гранат,
встановлену на корпусі, сидіння командира, меха-
ніка-водія та особового складу, встановлені, від-
повідно, усередині відділення керування та бойо-
вого відділення, денні, нічні та комбіновані
прилади спостереження, розміщені на корпусі та
на башті, хвилевідштовхуючий щиток, встановле-
ний в носовій частині корпуса з можливістю піді-
ймання в робочому положенні, силову установку,
трансмісію, системи забезпечення і паливні баки,
розміщені у середині броньованого корпуса, сис-
тему випуску відпрацьованих газів, розташовану
на бортах корпуса в районі кормової частини кор-
пуса, та чотирьохвісний восьмиколісний рушій з
усіма ведучими колесами, при цьому башту вико-
нано з можливістю обертання на 360° [4].

До недоліків відомого колісного бронетранс-
портеру з баштовою кулеметною установкою від-
носиться те, що він містить малу кількість засобів
ураження (і лише одного призначення), що змен-
шує вогневу потужність вогневого залпу і, як на-
слідок, ефективність бойового застосування бойо-
вої машини в цілому. Конструкція вказаного
колісного бронетранспортера не дозволяє розта-
шувати на ньому додаткове артилерійсько-ракетне
озброєння через небезпечність його пошкодження
газовим струменем під час пуску керованих ракет.
До недоліків відомого колісного бронетранспорте-
ра відноситься також й те, що він має недостатню
міцність двигуна.

Найбільш близьким технічним рішенням, як по
суті, так і по задачах, що вирішуються, яке обрано
за найближчий аналог (прототип), є колісний бро-
нетранспортер з баштовою гарматно-кулеметною
установкою, який містить корпус, розділений конс-
труктивно на відділення керування, бойове відді-
лення та відділення силової установки, башту з
розміщеними на ній озброєнням, механізмом по-
вороту, прицільним комплексом та комплексом
управління стрільбою, встановлену на корпусі,
сидіння командира, механіка-водія, оператора та
особового складу, встановлені, відповідно, усере-
дині відділення керування та бойового відділення,
денні, нічні та комбіновані прилади спостережен-

ня, розміщені на корпусі та на башті, хвилевідшто-
вхуючий щиток, встановлений в носовій частині
корпуса з можливістю підіймання в робочому по-
ложенні, силову установку, трансмісію, системи
забезпечення і паливні баки, розміщені у середині
броньованого корпуса, систему випуску відпра-
цьованих газів, розташовану на бортах корпуса в
районі кормової частини корпуса, та чотирьохвіс-
ний восьмиколісний рушій з усіма ведучими коле-
сами, при цьому корпус виконано із жорстко з'єд-
наних між собою під різними кутами броньованих
листів, який складається з носової частини, бортів,
кормової частини, даху, днища, перегородки відді-
лення силової установки і підлог відділень керу-
вання та бойового відділення, башта виконана із
жорстко з'єднаних між собою броньових листів,
встановлених під кутом до даху корпусу бронетра-
нспортера, башта в районі погону виконана круглої
форми в плані, зазначена башта виконана з мож-
ливістю обертання на 360°, на даху корпуса, на
верхніх броньованих листах борта, на нижньому
нахиленому броньованому листі носової частини
корпуса та на торцевій поверхні зазначеного кор-
пуса виконані люки, які закриваються кришками,
на верхніх броньованих листах борта виконані
амбразури, в яких встановлено шарові опори для
стрілецької зброї, і які закриваються броньовани-
ми кришками, на верхніх і нижніх броньованих ли-
стах борта виконані двері, у носовій частині корпу-
са виконані вікна командира та механіка-водія, в
яких встановлено броньоване скло, і які закрива-
ються броньованими кришками з виконаними на
них горизонтальними оглядовими щілинами, денні,
нічні та комбіновані прилади спостереження вико-
нано розміщеними в носовій частині корпуса, на
верхніх частинах бортів та на даху зазначеного
корпуса, верхні двері містять верхню стулку, а ни-
жні двері містять нижню стулку, які постачені зам-
ками, аналогічними тим, що встановлені на криш-
ках, які закривають люки бойового відділення,
верхня стулка зазначених дверей виконана з мож-
ливістю відкидання убік, нижня стулка дверей ви-
конана з можливістю відкидання униз, зазначені
верхня і нижня стулки дверей постачені гумовим
ущільненням, на днищі корпуса виконаний вхідний
отвір водометного рушія, силова установка вико-
нана у вигляді комплексу вузлів і агрегатів, що
містить силовий агрегат і системи постачання па-
ливом, повітрям, мастилом, охолодження і перед-
пускового підігріву, силовий агрегат виконаний у
вигляді з'єднаних між собою двигуна у зборі зі зче-
пленням і коробкою передач, встановлений в еле-
ментах кріплення, на двигуні змонтовані повітря-
ний компресор, гідронасос, паливні і мастильні
фільтри, трансмісія містить мости та карданні ва-
ли, зв'язані з колісним редуктором, водометним
рушієм, коробкою передач та зазначеними моста-
ми, колісний рушій містить колеса, споряджені
гумовими радіальними шинами, та торсіонні вали,
встановлені на нижніх важелях підвіски, колеса
першого і другого мостів виконані керованими за
допомогою рульового механізму з гідропідсилюва-
чем, причому озброєння виконано у виді спарених
між собою автоматичної скорострільної гармати
калібру 30-мм і кулемета калібру 7,62-мм, що ке-
руються за допомогою прицільного комплексу та
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комплексу управління стрільбою, і встановлені з
можливістю зміни кута у вертикальній площині,
кулемет встановлено збоку від гармати, а пристрої
пуску димових гранат встановлено в передній час-
тині башти ліворуч та праворуч від зазначеної га-
рмати [5].

До недоліків колісного бронетранспортера,
обраного за найближчий аналог (прототип), відно-
ситься те, що він із різноманітного типу озброєння
має тільки кулемет та гармату, що знижує його
бойові характеристики щодо вогневої потужності
та можливості враження цілей різних типів, при
цьому гармата і кулемет мають недостатній бро-
ньований захист. Оператор знаходиться усередині
башти, що потребує додаткового бронювання, яке,
у свою чергу, приводить до збільшення ваги башти
і бронетранспортера в цілому. До недоліків відо-
мого колісного бронетранспортера відноситься
також й те, що він має недостатню міцність двигу-
на. До недоліків відноситься і те, що габарити бро-
нетранспортера по висоті не забезпечують ком-
фортних умов для розміщення особового складу,
коробка передач виконана механічного типу, шини
не забезпечують рух машини при відсутності в них
надлишкового внутрішнього тиску, підлога корпуса
та сидіння не забезпечують захист екіпажу при
вибуху міни чи фугасу під корпусом бронетранспо-
ртера, відсутні засоби, що забезпечують комфорт-
ні кліматичні умови для екіпажу.

В основу корисної моделі покладено задачу
шляхом зміни конструкції корпуса і башти, а також
розміщення на башті додаткового озброєння, що
відрізняється за класом від основного, забезпечи-
ти підвищення вогневої потужності бронетранспо-
ртера та його тактико-технічних характеристик.

Суть корисної моделі у колісному бронетранс-
портері БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм»,
який містить корпус, розділений конструктивно на
відділення керування, бойове відділення та відді-
лення силової установки, башту з розміщеними на
ній озброєнням, механізмом повороту, прицільним
комплексом та комплексом управління стрільбою,
встановлену на корпусі, сидіння командира, меха-
ніка-водія, оператора та особового складу, вста-
новлені, відповідно, усередині відділення керуван-
ня та бойового відділення, денні, нічні та
комбіновані прилади спостереження, розміщені на
корпусі та на башті, хвилевідштовхуючий щиток,
встановлений в носовій частині корпуса з можли-
вістю підіймання в робочому положенні, силову
установку, трансмісію, системи забезпечення і
паливні баки, розміщені у середині броньованого
корпуса, систему випуску відпрацьованих газів,
розташовану на бортах корпуса в районі кормової
частини корпуса, та чотирьохвісний восьмиколіс-
ний рушій з усіма ведучими колесами,  при цьому
корпус виконано із жорстко з'єднаних між собою
під різними кутами броньованих листів, який скла-
дається з носової частини, бортів, кормової части-
ни, даху, днища, перегородки відділення силової
установки і підлог відділень керування та бойового
відділення, башта виконана із жорстко з'єднаних
між собою броньових листів, встановлених під
кутом до даху корпусу бронетранспортера, башта
в районі погону виконана круглої форми в плані,
зазначена башта виконана з можливістю обертан-

ня на 360°, на даху корпуса, на верхніх броньова-
них листах борта, на нижньому нахиленому бро-
ньованому листі носової частини корпуса та на
торцевій поверхні зазначеного корпуса виконані
люки, які закриваються кришками, на верхніх бро-
ньованих листах борта виконані амбразури, в яких
встановлено шарові опори для стрілецької зброї, і
які закриваються броньованими кришками, на вер-
хніх і нижніх броньованих листах борта виконані
двері, у носовій частині корпуса виконані вікна ко-
мандира та механіка-водія, в яких встановлено
броньоване скло, і які закриваються броньованими
кришками з виконаними на них горизонтальними
оглядовими щілинами, денні, нічні та комбіновані
прилади спостереження виконано розміщеними в
носовій частині корпуса, на верхніх частинах бор-
тів та на даху зазначеного корпуса, верхні двері
містять верхню стулку, а нижні двері містять ниж-
ню стулку, які постачені замками, аналогічними
тим, що встановлені на кришках, які закривають
люки бойового відділення, верхня стулка зазначе-
них дверей виконана з можливістю відкидання
убік, нижня стулка дверей виконана з можливістю
відкидання униз,  зазначені верхня і нижня стулки
дверей постачені гумовим ущільненням, на днищі
корпуса виконаний вхідний отвір водометного ру-
шія, силова установка виконана у вигляді комплек-
су вузлів і агрегатів, що містить силовий агрегат і
системи постачання паливом, повітрям, мастилом,
охолодження і передпускового підігріву, силовий
агрегат виконаний у вигляді з'єднаних між собою
двигуна у зборі зі зчепленням і коробкою передач,
встановлений в елементах кріплення, на двигуні
змонтовані повітряний компресор, гідронасос, па-
ливні і мастильні фільтри, трансмісія містить мос-
ти та карданні вали, зв'язані з колісним редукто-
ром, водометним рушієм, коробкою передач та
зазначеними мостами, колісний рушій містить ко-
леса, споряджені гумовими радіальними шинами,
та торсіонні вали, встановлені на нижніх важелях
підвіски, колеса першого і другого мостів виконані
керованими за допомогою рульового механізму з
гідропідсилювачем, причому озброєння виконано у
виді спарених між собою автоматичної скорострі-
льної гармати калібру 30-мм і кулемета калібру
7,62-мм, що керуються за допомогою прицільного
комплексу та комплексу управління стрільбою, і
встановлені з можливістю зміни кута у вертикаль-
ній площині, кулемет встановлено збоку від гарма-
ти, а пристрої пуску димових гранат встановлено в
передній частині башти ліворуч та праворуч від
зазначеної гармати, полягає в тому, що корпус має
додатковий погон, до складу озброєння введені
протитанковий ракетний комплекс та автоматич-
ний гранатомет, а башта виконана у вигляді бойо-
вого модуля. Суть корисної моделі полягає і в то-
му, що корпус бронетранспортеру виконано зі
спеціальної броньової сталі товщиною не менше
8-10мм, башта, яка обертається, встановлена на
додатковому погоні, що має діаметр більший, ніж
основа башти, днище зазначеного корпусу вико-
нано цільнозварним, висоту корпуса збільшено на
150мм, а довжину - на 200мм, верхній передній
лист корпусу з елементами люків командира і ме-
ханіка-водія виконано нахиленим, підлоги корпусу
бронетранспортеру виконано з неметалевих ком-
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позитних матеріалів, шарові опори виконано з мо-
жливістю встановлення різної номенклатури
озброєння, елементи кріплення двигуна виконано
з можливістю встановлення двигунів різних марок,
на внутрішній поверхні корпусу закріплений спеці-
альний текстильний матеріал, що забезпечує під-
вищення боєстійкості та покращення теплоізоляції
внутрішніх об'ємів корпусу, на зовнішній поверхні
корпусу бронетранспортеру встановлені бонки для
кріплення додаткових броньових листів із зазором
до зазначеної зовнішньої поверхні корпусу, двигун
силової установки виконано підвищеної не менше
ніж на 20-25% потужності і з покращеними не ме-
нше ніж на 20% характеристиками питомої витра-
ти палива, систему охолодження виконано за дво-
вентиляторною схемою, до системи охолодження
додатково введений теплообмінник, паливні баки
виконано за формою, що забезпечує розміщення
їх в ізольованих від силової установки та особово-
го складу відсіках, система випуску відпрацьова-
них газів додатково оснащена глушником, труби
зазначеної системи випуску відпрацьованих газів
виконані збільшеного не менше ніж на 15% діаме-
тра,  зазначені труби та глушник системи випуску
відпрацьованих газів виконано захищеними огоро-
дженням, яке виконано броньовим, коробка пере-
дач виконана автоматичного типу, трансмісія ви-
конана у складі автоматичної коробки передач у
вигляді комплексного гідродинамічного перетво-
рювача обертового моменту та планетарного ре-
дуктора з гідравлічними приводами включення та
електронним керуванням, механічної роздавальної
коробки з міжосьовим диференціалом, чотирьох
головних передач з міжколісними диференціалами
підвищеного тертя та чотирьох пар колісних реду-
кторів, мости оснащено централізованою систе-
мою суфлювання, другий та третій мости оснаще-
но додатково протискатним пристроєм, шестерні
колісних редукторів виконано збільшеними по ши-
рині не менше ніж на 5%, шини колісного рушія
виконано змінного тиску, шини всередині оснаще-
но вставкою, на нижніх важелях підвіски встанов-
лено підвищеної не менше ніж на 30% жорсткості
торсіонні вали, в корпусі бронетранспортера дода-
тково встановлено систему кондиціювання повіт-
ря, сидіння для особового складу виконано за фо-
рмою, що забезпечує комфортні умови
транспортування особового складу, його фіксації
при русі бронетранспортера та ведення стрільби
через амбразури, башта додатково містить силову
основу, жорстко закріплену до броньових листів
башти, захисне огородження, закріплене до ниж-
ньої поверхні основи, маску гармати та транспор-
тувальні вузли. Суть корисної моделі полягає та-
кож і в тому, що передній броньовий нахилений
лист башти виконаний плоским у вигляді трапеції,
у зазначеному передньому броньованому листі
виконані отвори для проходу стволів озброєння -
гармати, кулемета та автоматичного гранатомета,
прицільний комплекс виконаний у вигляді оптико-
телевізійної системи управління вогнем, комплекс
управління стрільбою виконаний у вигляді двох
терміналів - термінала командира та термінала
оператора, система пуску димових гранат, яка
встановлена на передній частині башти, розміще-
на на нахиленому передньому броньованому листі

праворуч та ліворуч від маски, у якій в отворах
закріплено автоматичну скорострільну гармату,
спарений з нею кулемет та автоматичний грана-
томет, на даху башти та на задній стінці башти
виконано люки, що закриваються кришками, на
правій бічній стінці башти розміщено вузли кріп-
лення протитанкового ракетного комплексу, на
лівій бічній стінці башти розміщено вузли кріплен-
ня оптико-телевізійної системи управління вогнем,
зазначені автоматична скорострільна гармата ка-
лібру ЗО міліметрів, спарений з нею кулемет калі-
бру 7,62 міліметрів та автоматичний гранатомет
калібру ЗО міліметрів розміщені усередині башти,
автоматична скорострільна гармата встановлена
по осі симетрії башти та корпусу бронетранспор-
тера з можливістю підйому ствола на кут 45° вверх
і опускання ствола на кут 5°  униз відносно лінії
горизонту, зазначена автоматична скорострільна
гармата обладнана додатковими силовими еле-
ментами, які виконано у вигляді стержнів, вільні
кінці яких виконано закріпленими, відповідно, до
ствола гармати і до маски, автоматичний гранато-
мет розміщений усередині башти поруч до лівої
бічної стінки башти, спарений з автоматичною
скорострільною гарматою кулемет калібру 7,62
міліметрів розміщений в отворі в масці між авто-
матичною скорострільною гарматою і автоматич-
ним гранатометом вище горизонтальної площини,
що створена центрами отворів у масці, у які вста-
новлено гармату і гранатомет, протитанковий ра-
кетний комплекс виконано у вигляді двох направ-
ляючих, встановлених паралельно між собою у
вертикальній площині, протитанковий ракетний
комплекс встановлено з можливістю зміни кутів у
зазначеній вертикальній площині, стабілізатор
озброєння встановлено усередині башти, зазначе-
ний стабілізатор озброєння виконаний так, що
працює в двох площинах, до складу термінала
командира входить пульт командира з відеомоні-
тором, а до складу терміналу оператора входить
пульт оператора з відеомонітором. Новим у техні-
чному рішенні є те, що складові оптико-
телевізійної системи управління вогнем виконано
розміщеними в єдиному корпусі, до складу зазна-
ченої оптико-телевізійної системи управління вог-
нем входять оптичний коліматор, лазерний дале-
комір, вузькокутова телевізійна камера,
ширококутова телевізійна камера, комутатор те-
левізійних сигналів, обертовий контактний при-
стрій та панорамна камера, панорамна камера
встановлена в лівій частині башти на даху в районі
стику правої бічної стінки і задньої стінки, панора-
мна камера встановлена з можливістю піднімання
над дахом за допомогою механізму підйому зазна-
ченої панорамної камери на висоту не менше 0,5м
і обертанням у піднятому положенні навколо вер-
тикальної осі механізму підйому на 360°, як проти-
танковий ракетний комплекс можуть бути викорис-
тані протитанкові ракетні комплекси різних систем
з півавтоматичною або автоматичною системою
наведення на ціль, стик лобового броньованого
листа і бічної стінки башти,  а також стик бічної і
задньої стінок башти виконано під кутом у верти-
кальній площині, додаткові силові елементи, яки-
ми обладнана автоматична скорострільна гарма-
та,  і які виконано у вигляді стержнів,  мають
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додатковий вузол кріплення до гармати, що роз-
ташований на відстані не менше 1/3 довжини
ствола гармати від відповідного отвору для гарма-
ти, що виконаний в масці, пристрої пуску димових
гранат розташовані під різними кутами відносно
площини лобового броньового листа, при цьому
кут установки верхнього з пристроїв пуску димових
гранат виконано меншим, ніж кут установки ниж-
нього пристрою, транспортувальні вузли закріпле-
ні симетрично поздовжньої осі башти і ствола гар-
мати, права пара додаткових силових елементів,
якими обладнана автоматична скорострільна гар-
мата, розміщені паралельно ствола гармати, а
ліва пара - під кутом до поздовжньої осі гармати,
пульт командира з відеомонітором та пульт опера-
тора з відеомонітором з'єднано з прицільним ком-
плексом так, що забезпечується дублювання ко-
мандиром роботи оператора, стабілізатор
озброєння виконано електричним та двохплощин-
ним, а транспортувальні вузли закріплені попарно
як на даху башти, так і на силовій основі в районі
стику нахиленого лобового листа і зазначеної си-
лової основи.

Порівняльний аналіз корисної моделі, яка за-
являється, з прототипом показує, що колісний
бронетранспортер БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем
«Штурм», який заявляється, відрізняється тим, що
корпус має додатковий погон, до складу озброєння
введені протитанковий ракетний комплекс та ав-
томатичний гранатомет, а башта виконана у ви-
гляді бойового модуля, при цьому корпус бронет-
ранспортеру виконано зі спеціальної броньової
сталі товщиною не менше 8-10мм, башта, яка
обертається, встановлена на додатковому погоні,
що має діаметр більший, ніж основа башти, днище
зазначеного корпусу виконано цільнозварним, ви-
соту корпуса збільшено на 150мм, а довжину - на
200мм, верхній передній лист корпусу з елемен-
тами люків командира і механіка-водія виконано
нахиленим, підлоги корпусу бронетранспортеру
виконано з неметалевих композитних матеріалів,
шарові опори виконано з можливістю встановлен-
ня різної номенклатури озброєння, елементи кріп-
лення двигуна виконано з можливістю встанов-
лення двигунів різних марок, на внутрішній
поверхні корпусу закріплений спеціальний тексти-
льний матеріал, що забезпечує підвищення боєс-
тійкості та покращення теплоізоляції внутрішніх
об'ємів корпусу, на зовнішній поверхні корпусу
бронетранспортеру встановлені бонки для кріп-
лення додаткових броньових листів із зазором до
зазначеної зовнішньої поверхні корпусу, двигун
силової установки виконано підвищеної не менше
ніж на 20-25% потужності і з покращеними не ме-
нше ніж на 20% характеристиками питомої витра-
ти палива, систему охолодження виконано за дво-
вентиляторною схемою, до системи охолодження
додатково введений теплообмінник, паливні баки
виконано за формою, що забезпечує розміщення
їх в ізольованих від силової установки та особово-
го складу відсіках, система випуску відпрацьова-
них газів додатково оснащена глушником, труби
зазначеної системи випуску відпрацьованих газів
виконані збільшеного не менше ніж на 15% діаме-
тра,  зазначені труби та глушник системи випуску
відпрацьованих газів виконано захищеними огоро-

дженням, яке виконано броньовим, коробка пере-
дач виконана автоматичного типу, трансмісія ви-
конана у складі автоматичної коробки передач у
вигляді комплексного гідродинамічного перетво-
рювача обертового моменту та планетарного ре-
дуктора з гідравлічними приводами включення та
електронним керуванням, механічної роздавальної
коробки з міжосьовим диференціалом, чотирьох
головних передач з міжколісними диференціалами
підвищеного тертя та чотирьох пар колісних реду-
кторів, мости оснащено централізованою систе-
мою суфлювання, другий та третій мости оснаще-
но додатково протискатним пристроєм, шестерні
колісних редукторів виконано збільшеними по ши-
рині не менше ніж на 5%, шини колісного рушія
виконано змінного тиску, шини всередині оснаще-
но вставкою, на нижніх важелях підвіски встанов-
лено підвищеної не менше ніж на 30% жорсткості
торсіонні вали, в корпусі бронетранспортера дода-
тково встановлено систему кондиціювання повіт-
ря, сидіння для особового складу виконано за фо-
рмою, що забезпечує комфортні умови
транспортування особового складу, його фіксації
при русі бронетранспортера та ведення стрільби
через амбразури, башта додатково містить силову
основу, жорстко закріплену до броньових листів
башти, захисне огородження, закріплене до ниж-
ньої поверхні основи, маску гармати та транспор-
тувальні вузли, причому передній броньовий на-
хилений лист башти виконаний плоским у вигляді
трапеції, у зазначеному передньому броньованому
листі виконані отвори для проходу стволів озбро-
єння - гармати, кулемета та автоматичного грана-
томета, прицільний комплекс виконаний у вигляді
оптико-телевізійної системи управління вогнем,
комплекс управління стрільбою виконаний у ви-
гляді двох терміналів - термінала командира та
термінала оператора, система пуску димових гра-
нат, яка встановлена на передній частині башти,
розміщена на нахиленому передньому броньова-
ному листі праворуч та ліворуч від маски, у якій в
отворах закріплено автоматичну скорострільну
гармату, спарений з нею кулемет та автоматичний
гранатомет, на даху башти та на задній стінці ба-
шти виконано люки, що закриваються кришками,
на правій бічній стінці башти розміщено вузли крі-
плення протитанкового ракетного комплексу, на
лівій бічній стінці башти розміщено вузли кріплен-
ня оптико-телевізійної системи управління вогнем,
зазначені автоматична скорострільна гармата ка-
лібру 30 міліметрів, спарений з нею кулемет каліб-
ру 7,62 міліметрів та автоматичний гранатомет
калібру 30 міліметрів розміщені усередині башти,
автоматична скорострільна гармата встановлена
по осі симетрії башти та корпусу бронетранспор-
тера з можливістю підйому ствола на кут 45° вверх
і опускання ствола на кут 5°  униз відносно лінії
горизонту, зазначена автоматична скорострільна
гармата обладнана додатковими силовими еле-
ментами, які виконано у вигляді стержнів, вільні
кінці яких виконано закріпленими, відповідно, до
ствола гармати і до маски, автоматичний гранато-
мет розміщений усередині башти поруч до лівої
бічної стінки башти, спарений з автоматичною
скорострільною гарматою кулемет калібру 7,62
міліметрів розміщений в отворі в масці між авто-
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матичною скорострільною гарматою і автоматич-
ним гранатометом вище горизонтальної площини,
що створена центрами отворів у масці, у які вста-
новлено гармату і гранатомет, протитанковий ра-
кетний комплекс виконано у вигляді двох направ-
ляючих, встановлених паралельно між собою у
вертикальній площині, протитанковий ракетний
комплекс встановлено з можливістю зміни кутів у
зазначеній вертикальній площині, стабілізатор
озброєння встановлено усередині башти, зазначе-
ний стабілізатор озброєння виконаний так, що
працює в двох площинах, до складу термінала
командира входить пульт командира з відеомоні-
тором, а до складу терміналу оператора входить
пульт оператора з відеомонітором, складові опти-
ко-телевізійної системи управління вогнем викона-
но розміщеними в єдиному корпусі, до складу за-
значеної оптико-телевізійної системи управління
вогнем входять оптичний коліматор, лазерний да-
лекомір, вузькокутова телевізійна камера, широко-
кутова телевізійна камера, комутатор телевізійних
сигналів, обертовий контактний пристрій та пано-
рамна камера, панорамна камера встановлена в
лівій частині башти на даху в районі стику правої
бічної стінки і задньої стінки, панорамна камера
встановлена з можливістю піднімання над дахом
за допомогою механізму підйому зазначеної пано-
рамної камери на висоту не менше 0,5м і обертан-
ням у піднятому положенні навколо вертикальної
осі механізму підйому на 360°, як протитанковий
ракетний комплекс можуть бути використані про-
титанкові ракетні комплекси різних систем з півав-
томатичною або автоматичною системою наве-
дення на ціль, стик лобового броньованого листа і
бічної стінки башти, а також стик бічної і задньої
стінок башти виконано під кутом у вертикальній
площині, додаткові силові елементи, якими облад-
нана автоматична скорострільна гармата, і які ви-
конано у вигляді стержнів, мають додатковий ву-
зол кріплення до гармати, що розташований на
відстані не менше 1/3 довжини ствола гармати від
відповідного отвору для гармати, що виконаний в
масці, пристрої пуску димових гранат розташовані
під різними кутами відносно площини лобового
броньового листа, кут установки верхнього з при-
строїв пуск у димових гранат виконано меншим, ніж
кут установки нижнього пристрою, транспортува-
льні вузли закріплені симетрично поздовжньої осі
башти і ствола гармати, права пара додаткових
силових елементів, якими обладнана автоматична
скорострільна гармата, розміщені паралельно
ствола гармати, а ліва пара - під кутом до поздов-
жньої осі гармати, пульт командира з відеомоніто-
ром та пульт оператора з відеомонітором з'єднано
з прицільним комплексом так, що забезпечується
дублювання командиром роботи оператора, стабі-
лізатор озброєння виконано електричним та двох-
площинним, а транспортувальні вузли закріплені
попарно як на даху башти, так і на силовій основі в
районі стику нахиленого лобового листа і зазначе-
ної силової основи.

Таким чином колісний бронетранспортер БТР-
ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм», який заявля-
ється, відповідає критерію корисної моделі «нови-
зна».

Суть корисної моделі пояснюється креслення-
ми, де на Фіг.1 подано загальний вигляд колісного
бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем
«Штурм», який заявляється, (як варіант конструк-
тивного виконання), у ракурсі ¾  на виді спереду
справа, на Фіг.2 показана конструктивно-
компонувальна схема колісного бронетранспорте-
ра БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм», який
заявляється, зі схемами розташування обладнан-
ня, на Фіг.3 поданий загальний вигляд колісного
бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем
«Штурм» на виді збоку, на Фіг.4 поданий загальний
вигляд колісного бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з
бойовим модулем «Штурм» на виді збоку зі схе-
мами розташування обладнання, на Фіг.5 поданий
загальний вигляд колісного бронетранспортера
БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм» на виді
зверху, на Фіг.6 поданий загальний вигляд колісно-
го бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з бойовим моду-
лем «Штурм» на виді зверху зі схемами розташу-
вання обладнання, на Фіг.7 поданий загальний
вигляд колісного бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з
бойовим модулем «Штурм» на виді спереду, на
Фіг.8 подана конструктивно-компонувальна схема
колісного бронетранспортера, який заявляється, зі
схемами розташування обладнання, на Фіг.9 пока-
заний загальний вигляд бойового модуля «Штурм»
з боку розміщення протитанкового ракетного ком-
плексу на виді Ул справа, на Фіг.10 показаний за-
гальний вигляд бойового модуля «Штурм» з боку
розміщення прицільного комплексу на виді У4 злі-
ва, на Фіг.11 показана конструктивно-
компонувальна схема бойового модуля «Штурм»
на виді зверху, на Фіг.12 показана схема розмі-
щення водометного рушія в кормовій частині кор-
пуса колісного бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з бо-
йовим модулем «Штурм», на Фіг.13 показаний
загальний вигляд колісного бронетранспортера
БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм» на виді
ззаду, на Фіг.14 показана блок-схема силової
установки, що встановлюється на колісному бро-
нетранспортері БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем
«Штурм», який заявляється, на Фіг.15 показана
блок-схема силового агрегату, що встановлюється
на колісному бронетранспортері БТР-ЗЕ1 з бойо-
вим модулем «Штурм», який заявляється, на
Фіг.16 показана блок-схема трансмісії, що встано-
влюється на колісному бронетранспортері БТР-
ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм», який заявля-
ється, на Фіг.17 показаний загальний вигляд коле-
са, що встановлюється на колісному бронетранс-
портері БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм»,
який заявляється, на Фіг.18-20 показані схеми
конструктивного виконання шини, яка застосову-
ється на колесі, що встановлюється на колісному
бронетранспортері БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем
«Штурм», який заявляється, на Фіг.21 показана
схема конструктивного розміщення озброєння на
бойовому модулі «Штурм» на виді спереду, на
Фіг.22-23 показані схеми розміщення озброєння
всередині бойового модуля «Штурм», на Фіг.24
показана схема переміщення ствола автоматичної
скорострільної гармати у вертикальній площині, на
Фіг.25 показано розміщення на бойовому модулі
«Штурм» пристроїв пуску димових гранат та при-
цільного комплексу, на Фіг.26 показана блок-схема
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з'єднання трансмісії з автоматичною коробкою
передач, на Фіг.27 показана блок-схема прицільно-
го комплексу, що встановлюється на бойовому
модулі «Штурм», на Фіг.28 показана блок-схема
комплексу управління стрільбою, що встановлю-
ється на бойовому модулі «Штурм», на Фіг.29 по-
казане розміщення термінала командира в корпусі
колісного бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з бойовим
модулем «Штурм», який заявляється, на Фіг.30
показане розміщення термінала оператора в кор-
пусі колісного бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з бо-
йовим модулем «Штурм», який заявляється, на
Фіг.31 показаний загальний вигляд протитанкового
ракетного комплексу, що встановлюється на бойо-
вому модулі «Штурм», на Фіг.32 показаний загаль-
ний вигляд панорамної камери, яка входить до
складу прицільного комплексу, що встановлюється
на бойовому модулі «Штурм», на Фіг.33 показана
блок-схема двигуна, що встановлюється на коліс-
ному бронетранспортері БТР-ЗЕ1 з бойовим мо-
дулем «Штурм», який заявляється, на Фіг.34-35
показані схеми розміщення додаткових броньових
листів на бонках, що закріплені до корпусу колісно-
го бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з бойовим моду-
лем «Штурм», який заявляється, на Фіг.36 показа-
ний загальний вигляд пускових контейнерів
протитанкового ракетного комплексу, що встанов-
люється на бойовому модулі «Штурм», на Фіг.37
показаний реактивний снаряд, який застосовуєть-
ся для спорядження пускових контейнерів проти-
танкового ракетного комплексу, що встановлюєть-
ся на бойовому модулі «Штурм», на Фіг.38
показана схема паливної системи, що встановлю-
ється на колісному бронетранспортері БТР-ЗЕ1 з
бойовим модулем «Штурм», який заявляється, на
Фіг.39 поданий загальний вигляд колісного броне-
транспортера БТР-80А, який взято за найближчий
аналог (прототип), на виді збоку зліва, на Фіг.40
показана схема бойового модуля, який встанов-
люється на колісному бронетранспортері БТР-80А,
який взято за найближчий аналог (прототип), на
виді ¾ спереду зліва.

Колісний бронетранспортер БТР-ЗЕ1 (позиція
1) з бойовим модулем «Штурм» (позиція 2), міс-
тить (як варіант конструктивного виконання -  див.
Фіг.1-7) корпус 3, розділений конструктивно на
відділення керування 4, бойове відділення 5 та
відділення 6 силової установки, башту (позиція 2)
з розміщеними на ній озброєнням (озброєння ви-
конано у виді спарених між собою автоматичної
скорострільної гармати 7 калібру 30-мм, кулемета
8 калібру 7,62-мм, пристроїв 9 пуску димових гра-
нат, протитанкового ракетного комплексу 10 та
автоматичний гранатомет 11 калібру 30-мм), при-
цільним комплексом 12 та комплексом 13 управ-
ління стрільбою, встановлену на корпусі 3, сидіння
14 командира, сидіння 15 механіка-водія, сидіння
16 оператора та сидіння 17 особового складу,
встановлені, відповідно, усередині відділення ке-
рування 4 та бойового відділення 5, денні (позиція
18), нічні (позиція 19) та комбіновані (позиція 20)
прилади спостереження, розміщені на корпусі 3 та
на башті (позиція 2), хвилевідштовхуючий щиток
21 (встановлений в носовій частині 22 корпуса 3 з
можливістю підіймання в робочому положенні),
силову установку 23, трансмісію 24. системи за-

безпечення 25 і паливні баки 26 (розміщені у се-
редині броньованого корпуса 3), систему 27 випус-
ку відпрацьованих газів (розташовану на бортах 28
корпуса 3 в районі кормової частини 29 корпуса 3),
та чотирьохвісний восьмиколісний рушій з усіма
ведучими колесами 30. Конструктивно і технологі-
чно корпус 3 виконано із жорстко з'єднаних між
собою під різними кутами броньованих листів,
який складається з носової частини 22, бортів 28,
кормової частини 29, даху 31, днища 32, перего-
родки 33 відділення 6 силової установки і підлог 34
відділень керування 4 та бойового відділення 5
(див. Фіг.8). Башта 2 конструктивно і технологічно
виконана із жорстко з'єднаних між собою броньо-
вих листів, встановлених під кутом до даху 31 кор-
пусу 3 бронетранспортера (див. Фіг.9-10). Зазна-
чена башта 2 в районі погону 35 виконана круглої
форми в плані (див. Фіг.11). Зазначена башта 2
виконана з можливістю обертання на 360°. Конс-
труктивно та технологічно на даху 31 корпуса 3, на
верхніх броньованих листах борта 28, на нижньо-
му нахиленому броньованому листі 36 носової
частини 22 корпуса 3 та на торцевій поверхні 37 (у
кормовій частині 29) зазначеного корпуса 3 вико-
нані люки 38, які закриваються кришками 39 (див.
Фіг.11). Конструктивно та технологічно на верхніх
броньованих листах борта 28 виконані амбразури
40, в яких встановлено шарові опори 41 для стрі-
лецької зброї, і які закриваються броньованими
кришками 42 (див. Фіг.1-6). На верхніх (позиція 43)
і нижніх (позиція 44) броньованих листах борта
виконані двері, відповідно, позиції 45 і 46 (див.
Фіг.3-4). Конструктивно та технологічно у носовій
частині 22 корпуса 3 виконані вікна командира та
механіка-водія (відповідно, позиції 47 і 48), в яких
встановлено броньоване скло (позиція 49), і які
закриваються броньованими кришками (відповід-
но, позиції 50 і 51) з виконаними на них горизонта-
льними оглядовими щілинами (див. Фіг.1-2, Фіг.5-
7). Денні (позиція 18), нічні (позиція 19) та комбіно-
вані (позиція 20) прилади спостереження виконано
розміщеними в носовій частині 22 корпуса 3, на
верхніх частинах 43 бортів 28 та на даху 31 зазна-
ченого корпуса 3 (див. Фіг.1-7). Верхні двері 45
містять верхню стулку 52, а нижні двері 46 містять
нижню стулку 53, що постачені замками 54, анало-
гічними тим, що встановлені на кришках, які закри-
вають люки бойового відділення 5. Верхня стулка
52 зазначених дверей 45 виконана з можливістю
відкидання убік, нижня стулка 53 нижніх дверей 46
виконана з можливістю відкидання униз. Зазначені
верхня (позиція 52) і нижня (позиція 53) стулки
дверей (відповідно, позиції 45 і 46) постачені гумо-
вим ущільненням. На днищі 32 корпуса 3 викона-
ний вхідний отвір 55 водометного рушія 56 (див.
Фіг.12-13). Силова установка 23 виконана у вигляді
комплексу вузлів і агрегатів, що містить силовий
агрегат 57 і системи постачання паливом (позиція
58), повітрям (позиція 59), мастилом (позиція 60),
охолодження (позиція 61) і передпускового підігрі-
ву (позиція 62) (див. Фіг.14). Силовий агрегат 57
виконаний у вигляді з'єднаних між собою двигуна
63 у зборі зі зчепленням 64 і коробкою передач 65
(у БТР-ЗЕ1 використовується автоматична короб-
ка передач, що полегшує керування машиною),
встановлений в елементах кріплення 66 (див.
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Фіг.15). Трансмісія 24 містить мости 67 та карданні
вали 68, зв'язані з колісним редуктором 69, водо-
метним рушієм 56, коробкою передач 65 та зазна-
ченими мостами 67 (див. Фіг.16). Колісний рушій
містить колеса 30, споряджені гумовими радіаль-
ними шинами 70 (див. Фіг.1-2, Фіг.3-4, Фіг.7, Фіг.17-
20), та торс іонні вали 71, встановлені на нижніх
важелях 72 підвіски 73, причому колеса ЗО (див.
Фіг.1-3, Фіг.7 та Фіг.17) першого і другого мостів 67
виконані керованими за допомогою рульового ме-
ханізму 74 з гідропідсилювачем 75 (див. схему на
Фіг.8). Озброєння, яке виконано у виді спарених
між собою автоматичної скорострільної гармати
(позиція 7) калібру 30-мм і кулемета (позиція 8)
калібру 7,62-мм, керуються за допомогою приціль-
ного комплексу 12 та комплексу 13 управління
стрільбою (див. Фіг.1, Фіг.5, Фіг.7, Фіг.9-11 та
Фіг.21-23), і встановлені з можливістю зміни кута у
вертикальній площині (див. схему на Фіг.24). Ку-
лемет 8 конструктивно встановлено збоку від гар-
мати 7, а пристрої 9 пуску димових гранат встано-
влено в передній частині башти 2 ліворуч та
праворуч від зазначеної гармати 7 (див. Фіг.1,
Фіг.5-7, Фіг.9-11, Фіг.21-23, Фіг.25). Корпус 3 броне-
транспортеру 1 має додатковий погон 76. Зазна-
чена башта 2 виконана у вигляді бойового модуля
(див. Фіг.1-4, Фіг.7-8, Фіг.25). Конструктивно і тех-
нологічно корпус З бронетранспортеру 1 виконано
зі спеціальної броньової сталі товщиною не менше
8-10мм. Башта 2 (бойовий модуль), яка оберта-
ється, встановлена на додатковому погоні 76, що
має діаметр більший, ніж основа зазначеної башти
2 (див. Фіг.1-4, Фіг.7-8). Днище 32 зазначеного кор-
пусу 3 виконано цільнозварним. Висоту корпуса 3
збільшено, як один з варіантів конструктивного
виконання, на 150мм. Верхній передній лист 77
корпусу 3 з елементами люків командира і механі-
ка-водія виконано нахиленим (див. Фіг.1-4). Підло-
ги 34 (див. Фіг.8) корпусу 3 бронетранспортеру 1
виконано з неметалевих композитних матеріалів.
Шарові опори 41 виконано з можливістю встанов-
лення різної номенклатури озброєння, наприклад,
автоматів, кулеметів, снайперських гвинтівок.
Елементи кріплення 66 двигуна 63 виконано з мо-
жливістю встановлення двигунів різних марок . На
внутрішній поверхні 78 корпусу 3 закріплений спе-
ціальний текстильний матеріал 79 (див. Фіг.8), що
забезпечує підвищення боєстійкості та покращен-
ня теплоізоляції внутрішніх об'ємів корпусу 3. На
зовнішній поверхні корпусу 3 бронетранспортеру 1
встановлені бонки 80 (див. Фіг.2-4) для кріплення
додаткових броньових листів із зазором до зазна-
ченої зовнішньої поверхні корпусу 3. Двигун 63
силової установки 23 виконано підвищеної не ме-
нше ніж на 20-25% потужності і з покращеними не
менше ніж на 20% характеристиками питомої ви-
трати палива. Систему охолодження 61 виконано
за двовентиляторною схемою. До складу системи
охолодження 61 додатково введений теплообмін-
ник 81  (див.  Фіг.8).  Паливні баки 26  виконано за
формою, що забезпечує розміщення їх в ізольова-
них від силової установки 23 та особового складу
відсіках (позиції 5 і 6). Система 27 випуску відпра-
цьованих газів додатково оснащена глушником 82
(див.  Фіг.1  -6).  Труби 83  зазначеної системи 27
випуску відпрацьованих газів виконані збільшеного

не менше ніж на 15% діаметра. Зазначені труби 83
та глушник 82 системи 27 випуску відпрацьованих
газів виконано захищеними огородженням 84, яке
виконано броньовим (див. Фіг.1-6). Коробка пере-
дач 65 виконана автоматичного типу. Трансмісія
24 виконана у складі автоматичної коробки пере-
дач 65 у вигляді комплексного гідродинамічного
перетворювача 85 обертового моменту та плане-
тарного редуктора 86 з гідравлічними приводами
87 включення та електронним керуванням механі-
чної роздавальної коробки 88 з міжосьовим дифе-
ренціалом 89, чотирьох головних передач 90 з
міжколісними диференціалами 91 підвищеного
тертя та чотирьох пар колісних редукторів 69 (див.
Фіг.26). Мости 67 оснащено централізованою сис-
темою суфлювання 92. Другий та третій мости 67
оснащено додатково протискатним пристроєм 93.
Шестерні 94 колісних редукторів 69 виконано збі-
льшеними по ширині не менше ніж на 5%. Шини 70
колісного рушія виконано змінного тиску. Зазначені
шини 70 оснащено вставкою 95 (див. Фіг.18-20).
На нижніх важелях 72 підвіски 73 встановлено
підвищеної не менше ніж на 30% жорсткості торсі-
онні вали 71 (див. Фіг.8). В корпусі 3 бронетранс-
портера 1 додатково встановлено систему 96 кон-
диціювання повітря (див. Фіг.2, Фіг.4, Фіг.6 та
Фіг.8). Сидіння 17 для особового складу виконано
за формою, що забезпечує комфортні умови
транспортування особового складу, його фіксації
при русі бронетранспортера 1 та ведення стрільби
через амбразури 40. Башта 2 (бойовий модуль)
додатково містить силову основу 97, жорстко за-
кріплену до броньових листів башти 2, захисне
огородження 98, закріплене до нижньої поверхні
основи 97, маску 99 гармати 7 та транспортувальні
вузли 100 (див. Фіг.1, Фіг.3-4). Конструктивно та
технологічно передній броньовий нахилений лист
101 башти 2 виконаний плоским у вигляді трапеції.
У зазначеному передньому броньованому листі
101 виконані отвори 102, 103 та 104, відповідно,
для проходу стволів озброєння - гармати 7, куле-
мета 8 та автоматичного гранатомета 11 (див.
Фіг.21). Прицільний комплекс 12 виконаний у ви-
гляді оптико-телевізійної системи управління вог-
нем (див. Фіг.25 та схему на Фіг.27). Комплекс 13
управління стрільбою (див. Фіг.28) виконаний у
вигляді двох терміналів - термінала 105 командира
(див. Фіг.29) та термінала 106 оператора (див.
Фіг.30). Система пуску димових гранат (пристрої
9), яка встановлена на передній частині башти 2,
розміщена на нахиленому передньому броньова-
ному листі 101 праворуч та ліворуч від маски 99
(див. Фіг.1-2, Фіг.5, Фіг.7, Фіг.9-11, Фіг.21 та Фіг.25),
у якій в отворах, відповідно, позиції 102, 103 і 104,
закріплено автоматичну скорострільну гармату 7,
спарений з нею кулемет 8 та автоматичний грана-
томет 11 (див. Фіг.1-5, Фіг.7, Фіг.9-11, Фіг.21-24). На
даху 107 башти 2 та на задній стінці башти 2 вико-
нано, відповідно, люки 108 і 109, що закриваються
кришками, відповідно, позиції 110 і 111 (див. Фіг.5-
7, Фіг.11, Фіг.21-23). На правій бічній стінці башти 2
розміщено вузли кріплення 112 протитанкового
ракетного комплексу 10 (див. Фіг.1-2, Фіг.5-7, Фіг.9-
11, Фіг.21, Фіг.23 та Фіг.31). На лівій бічній стінці
башти 2 розміщено вузли кріплення 113 оптико-
телевізійної системи управління вогнем (приціль-
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ного комплексу 12) (див. Фіг.3-7, Фіг.10-11, Фіг.21
та Фіг.25). Зазначені автоматична скорострільна
гармата 7 калібру 30 міліметрів, спарений з нею
кулемет 8 калібру 7,62 міліметрів та автоматичний
гранатомет 11 калібру 30 міліметрів розміщені
усередині башти 2 (див. Фіг.22-23). Автоматична
скорострільна гармата 7 встановлена по осі симе-
трії башти 2 та корпусу 3 бронетранспортера 1
(див. Фіг.5-7) з можливістю підйому ствола на кут
45° вверх і опускання ствола на кут 5° униз віднос-
но лінії горизонту (див. Фіг.24). Зазначена автома-
тична скорострільна гармата 7 обладнана додат-
ковими силовими елементами 114, які виконано у
вигляді стержнів, вільні кінці яких виконано закріп-
леними, відповідно, до ствола гармати 7 і до маски
99 (див. Фіг.1, Фіг.З, Фіг.5, Фіг.7, Фіг.9-11, фіг.24).
Автоматичний гранатомет 11 розміщений усере-
дині башти 2  поруч до лівої бічної стінки башти 2
(див. Фіг.22-23). Спарений з автоматичною скоро-
стрільною гарматою 7 кулемет 8 калібру 7,62 мі-
ліметрів розміщений в отворі 103 в масці 99 між
автоматичною скорострільною гарматою 7 і авто-
матичним гранатометом 11 вище горизонтальної
площини, що створена центрами отворів 102 і 104
у масці 99, у які встановлено гармату 7 і гранато-
мет 11 (див. Фіг.7, Фіг.21-23). Протитанковий раке-
тний комплекс 10 виконано у вигляді двох направ-
ляючих 115, встановлених паралельно між собою
у вертикальній площині (див. Фіг.1, Фіг.5, Фіг.7,
Фіг.9-11, Фіг.21, Фіг.31). Зазначений протитанковий
ракетний комплекс 10 встановлено з можливістю
зміни кутів у зазначеній вертикальній площині.
Стабілізатор 116 озброєння встановлено усереди-
ні башти 2 (див. Фіг.8). Зазначений стабілізатор
116 озброєння виконаний так, що працює в двох
площинах. До складу термінала 105 командира
(див. Фіг.29) входить пульт 117 командира з відео-
монітором 118 (див. Фіг.28), а до складу терміналу
106 оператора (див. Фіг.30) входить пульт 119
оператора з відеомонітором 120 (див. Фіг.28).
Конструктивно і технологічно складові оптико-
телевізійної системи управління вогнем (приціль-
ного комплексу 12) виконано розміщеними в єди-
ному корпусі (див. Фіг.10-11, Фіг.21, Фіг.25 та
Фіг.27). До складу зазначеної оптико-телевізійної
системи управління вогнем (прицільного комплек-
су 12 - див. Фіг.27) входять оптичний коліматор
121, лазерний далекомір 122, вузькокутова телеві-
зійна камера 123, ширококутова телевізійна каме-
ра 124, комутатор 125 телевізійних сигналів, обер-
товий контактний пристрій 126 та панорамна
камера 127 (див. Фіг.32). Конструктивно і техноло-
гічно панорамна камера 127 встановлена в лівій
частині башти 2 на даху 107 в районі стику правої
бічної стінки і задньої стінки (див.  Фіг.7  та Фіг.11).
Зазначена панорамна камера 127 встановлена з
можливістю піднімання над дахом 107 за допомо-
гою механізму підйому 128 зазначеної панорамної
камери 127 на висоту не менше 0,5м (див. Фіг.32) і
обертанням у піднятому положенні навколо верти-
кальної осі механізму підйому 128 на 360°. Як про-
титанковий ракетний комплекс 10 можуть бути
використані протитанкові ракетні комплекси різних
систем (наприклад «Бар'єр») з півавтоматичною
або автоматичною системою наведення на ціль.
Стик лобового броньованого листа 101 і бічної

стінки башти 2, а також стик бічної і задньої стінок
башти 2 виконано під кутом у вертикальній пло-
щині (див. Фіг.9 та Фіг.24). Додаткові силові еле-
менти 114, якими обладнана автоматична скоро-
стрільна гармата 7, і які виконано у вигляді
стержнів, мають додатковий вузол кріплення 129
до гармати 7, що розташований на відстані не ме-
нше 1/3 довжини ствола гармати 7 від відповідного
отвору 102 для гармати 7, що виконаний в масці
99 (див. Фіг.1, Фіг.7 та Фіг.9-11). Пристрої 9 пуску
димових гранат розташовані під різними кутами
відносно площини лобового броньового листа 101,
при цьому кут установки верхнього з пристроїв 9
пуску димових гранат виконано меншим, ніж кут
установки нижнього пристрою 9 (див. Фіг.1, Фіг.5,
Фіг.7, Фіг.9-11, Фіг.21 та Фіг.25). Транспортувальні
вузли 100 закріплені симетрично поздовжньої осі
башти 2 і ствола гармати 7. Права пара додатко-
вих силових елементів 114, якими обладнана ав-
томатична скорострільна гармата 7, розміщені
паралельно ствола гармати 7, а ліва пара - під
кутом до поздовжньої осі гармати 7 (див. Фіг.11).
Технологічно пульт 117 командира з відеомоніто-
ром 118 та пульт 119 оператора з відеомонітором
120 з'єднано з прицільним комплексом (позиція 12)
так, що забезпечується дублювання командиром
роботи оператора. Стабілізатор 116 озброєння
виконано електричним та двохплощинним. Транс-
портувальні вузли 100 закріплені попарно як на
даху 107 башти 2, так і на силовій основі 97 в ра-
йоні стику нахиленого лобового листа 101 і зазна-
ченої силової основи 97 (див. Фіг.8 та Фіг.11). На
верхньому передньому листі 77 корпусу 3 викона-
но люк 130 командира і люк 131 механіка-водія, які
закриваються кришками, відповідно, позиції 132 і
133, при цьому кришки 132 і 133 оснащені замками
134 (див. Фіг.5-6). У люку 38, що виконаний на ни-
жньому нахиленому броньованому листі 36 носо-
вої частини 22 корпуса 3, розміщується (як варіант
конструктивного виконання) лебідка 135 (див. Фіг.2
та Фіг.8). На даху 31 корпуса 3 виконаний люк 136
для погона 35, люки 137 бойового відділення 5,
люк 138 відділення силової установки, люк 139
агрегатів системи 61 охолодження та люк 140 від-
воду повітря, які закриваються кришками, поста-
ченими замками 54 (див. Фіг.5-6). На бортах 28
корпуса 3 виконано, як варіант конструктивного
виконання, люки: - люк 141 для встановлення аку-
муляторних батарей, - люк 142 для підходу до фі-
льтро-вентиляційної установки, які закриваються
кришками, відповідно, 143 і 144 (див. Фіг.3-4). За-
значені верхня 52 і нижня 53 стулки дверей 45 і 46
постачені гумовим ущільненням 145 (див. Фіг.4).
На задній торцевій частині 37 корпуса 3 виконано
люк 146 для водометного рушія 56, при цьому за-
значений люк 146 закривається кришкою 147, яка
повертається в площині торцевої частини 37 кор-
пуса 3 (див. Фіг.13). На задній торцевій частині 37
корпуса 3 також виконані люки 38 заправних гор-
ловин 148 паливних баків 26, які закриваються
кришками 39 (див. Фіг.13). Конструктивно і техно-
логічно на двигуні 63 змонтовані повітряний комп-
ресор 149, гідронасос 150, паливні (позиція 151) і
мастильні (позиція 152) фільтри (див. схему на
Фіг.8 та Фіг.33). На башті 2 встановлено механізм
повороту 153 зазначеної башти 2, який забезпечує
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поворот башти 2 на кут 360° в обидва боки (див.
Фіг.4, Фіг.6, Фіг.8, Фіг.21).

Експлуатація та бойове застосування колісно-
го бронетранспортера БТР-ЗЕ1 з бойовим моду-
лем «Штурм» здійснюється наступним чином.

Попередньо збирається конструкція бронетра-
нспортеру (позиція 1). Для цього виготовляються зі
спеціальної броньованої сталі броньовані листи. З
зазначених броньованих листів товщиною 8-10мм
виготовляється корпус З, наприклад, шляхом зва-
рювання. Корпус 3 складається з носової частини
22, бортів 28 (що мають верхні броньовані листи
43 та нижні броньовані листи 44), кормової части-
ни 29, даху 31, днища 32, перегородки 33 відді-
лення 6 силової установки і підлог 34 відділення
керування 4 та бойове відділення 5 (у якому роз-
ташовується особовий склад). Також виготовля-
ється погон 35.

Днище 32 корпусу 3 виконують цільнозварним.
Конструктивно висоту корпусу 3 збільшують, як
варіант конструктивного виконання, на 150мм, а
довжину - на 200мм (корпус БТР-ЗЕ1 має більші
розміри відносно прототипу на 200мм, що дозво-
ляє розмістити додаткове озброєння й десант, а
висота корпуса більше на 150 мм, що поліпшує
умови перебування екіпажа й десанту). Верхній
передній лист 77 корпусу 3 конструктивно викону-
ють нахиленим під кутом до носової частини 22
корпуса 3 для збільшення внутрішнього об'єму та
покращення ергономічних характеристик.

Далі в елементах корпуса 3 виконують люки
38. Конструктивно в носовій частині 22 корпуса 3
виконують: - люк 38 (який закривається кришкою
39) для лебідки 135 і вікна 47 і 48, відповідно, ко-
мандира і механіка-водія, які закриваються криш-
ками, відповідно, 50 і 51. Конструктивно на верх-
ньому нахиленому передньому листі 77 корпусу 3
виконують, відповідно, люк 130 командира і люк
131 механіка-водія, які закриваються кришками,
відповідно, 132 і 133 (які оснащено замками 134).
На даху 31 корпуса 3 виконують люки: - люк 136
для встановлення башти 2, - люк 137 бойового
відділення, - люк 138 відділення силової установ-
ки, - люк 139 агрегатів системи 61 охолодження та
люк 140 відводу повітря, які закриваються криш-
ками, постаченими замками. На бортах 28 корпуса
З виконують люки: - люк 141 акумуляторних бата-
рей, - люк 142 фільтровентиляційної установки, які
закриваються кришками (відповідно, позиції 143 і
144), а також амбразури 40 для стрільби з автома-
тів та кулеметів. В амбразурах 40 встановлюють
шарові опори 41. Зазначені амбразури 40 закри-
ваються броньованими кришками 42. На бортах 28
корпуса З виконують верхні двері 45 і нижні двері
46. Конструктивно верхні двері 45 містять верхню
стулку 52, а нижні двері 46 - нижню стулку 53. Сту-
лки 52 і 53 постачають замками 54, аналогічними
тим, що встановлені на кришках, які закривають
люки 137 бойового відділення 5. Зазначені верхня
52  і нижня 53  стулки дверей 45  і 46  постачені гу-
мовим ущільненням 145. Конструктивно верхню
стулку 52 дверей 45 виконують з можливістю від-
кидання убік (по ходу бронетранспортера 1), а
нижню стулку 53 дверей 46 виконують з можливіс-
тю відкидання униз (як варіант конструктивного
виконання). На задній торцевій частині 37 корпуса

3 виконують люк 146 для водометного рушія 56, а
також люк 38 заправної горловини 148 паливного
баку 26, які закривають кришками. На днищі 32
корпуса 3 виконують вхідний отвір 55 водометного
рушія 56. На зовнішній поверхні корпусу 3 бронет-
ранспортеру 1 встановлюють бонки 80 для кріп-
лення додаткових броньових листів із зазором до
зазначеної зовнішньої поверхні корпусу 3 (при не-
обхідності додаткового захисту) (див. Фіг.34-35). У
внутрішній порожнині корпуса З встановлюють
перегородку 33, яка буде відокремлювати бойове
відділення 5 від відділення 6 силової установки
(див. Фіг.8). Для командира та механіка-водія на
передньому нахиленому броньованому листі (по-
зиція 154 - див. Фіг.6) носової частини 22 корпуса 3
виконують вікна 47 і 48 (які закриваються броньо-
ваними кришками, відповідно, позиції 50 і 51). Усе-
редину корпуса З встановлюють сидіння 14, 15, 16
і 17, відповідно, командира, механіка-водія, опера-
тора та особового складу. Зазначені сидіння (по-
зиції 14, 15, 16 і 17) встановлюють, відповідно,
усередині відділення керування 4 та бойового від-
ділення 5 (відділення для розміщення особового
складу). Після зазначених вище технологічних
операцій на корпусі 3 в його носовій частині 22, та
на верхніх частинах (позиція 43) бортів 28 і на да-
ху 31 зазначеного корпуса З встановлюють денні
18, нічні 19 та комбіновані 20 прилади спостере-
ження.

У вікна 47 і 48 (що виконані на передньому на-
хиленому броньованому листі (позиція 154 - див.
Фіг.6) носової частини 22 корпуса 3) встановлюють
броньоване скло 49 (див. Фіг.1-2).

Далі на внутрішню поверхню днища 32 корпу-
са 3 укладають підлоги 34, які виготовлені з неме-
талевих композитних матеріалів (негорючих і та-
ких, що зменшують дію ударної хвилі при вибуху
міни під днищем 32).

На внутрішній поверхні 78 корпуса 3 закріп-
люють спеціальний текстильний матеріал 79, який
забезпечує підвищення боєстійкості та покращен-
ня теплоізоляції внутрішніх об'ємів корпусу 3 (див.
Фіг.8).

На завершальному етапі у середині броньова-
ного корпуса З розміщують силову установку 23,
трансмісію 24, системи 25 забезпечення і паливні
баки 26. Систему 27 випуску відпрацьованих газів
розташовують на бортах 28 корпуса 3 в районі
кормової частини 29 корпуса 3. Силову установку
23 виконують у вигляді комплексу вузлів і агрега-
тів, що містить силовий агрегат 57 і системи по-
стачання паливом (позиція 58), повітрям (позиція
59), мастилом (позиція 60), охолодження (позиція
61) і систему 62 передпускового підігріву. Силовий
агрегат 57 виконують у вигляді з'єднаних між со-
бою двигуна 63 у зборі зі зчепленням 64 і короб-
кою передач 65. Двигун 63 конструктивно встанов-
люють в елементах кріплення 66. На двигуні 63
монтують повітряний компресор (позиція 149),
гідронасос (позиція 150), паливні (позиція 151) і
мастильні (позиція 152) фільтри (див. Фіг.33).
Трансмісію 24 виконують такою, що містить мости
67 та карданні вали 68, зв'язані з колісним редук-
тором 69, водометним рушієм 56, коробкою пере-
дач 65 та з зазначеними мостами 67 (див. Фіг.16).
Як варіант конструктивного виконання трансмісію
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24 виконують у складі автоматичної коробки пере-
дач 65 у вигляді комплексного гідродинамічного
перетворювача 85 обертового моменту та плане-
тарного редуктора 86 з гідравлічними приводами
87 включення та електронним керуванням, меха-
нічної роздавальної коробки 88 з міжосьовим ди-
ференціалом 89, чотирьох головних передач 90 з
міжколісними диференціалами 91 підвищеного
тертя та чотирьох пар колісних редукторів 69 (див.
Фіг.26).

Двигун 63 силової установки 23 виконують під-
вищеної не менше ніж на 20-25% потужності і з
покращеними не менше ніж на 20% характеристи-
ками питомої витрати палива. Як варіант конструк-
тивного виконання, на колісному бронетранспор-
тері БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм»
можливо встановити двигун DEUTZ BF6M 1015
161, який має кращі показники в порівнянні із дви-
гуном Камаз-7403 по ряду параметрів:

- по потужності (326 к.с. проти 260 к.с.);
- по показниках надійності (призначений ре-

сурс до заміни 60000 км проти 30000 км як у про-
тотипу).

Силова установка 23 має кращу пристосова-
ність для роботи в умовах підвищених температур
(+55°С проти +40°С). Із зазначеним двигуном 63
колісний бронетранспортер БТР-ЗЕ1 з бойовим
модулем «Штурм» має максимальну швидкість на
30км/год більше, ніж бронетранспортер, який об-
рано за найближчий аналог (прототип) [6].

Систему 61 охолодження виконують за двох-
вентиляторною схемою. Паливні баки 26 викону-
ють формою, що забезпечує розміщення їх в ізо-
льованих від силової установки 23 та особового
складу відсіках (позиції 5  і 6).  При цьому запас
ходу по паливу у колісному бронетранспортері
БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм» більше за-
пасу ходу бронетранспортера, який обрано за
найближчий аналог (прототип), на 100 км.

Систему 27 випуску відпрацьованих газів ви-
конують розташованою на бортах 28 корпуса 3 в
районі кормової частини 29 зазначеного корпуса З
(див. Фіг.1, Фіг.3, Фіг.5-6). Система 27 випуску від-
працьованих газів додатково опоряджують глуш-
ником 82. Труби 83 зазначеної системи 27 випуску
відпрацьованих газів виконують збільшеного не
менше ніж на 15% діаметру. Зазначені труби 83 та
глушник 82 системи 27 випуску відпрацьованих
газів захищають огородженням 84, яке виконано
броньованим (див. Фіг.1 та Фіг.5).

Систему захисту двигуна 63 виконують, як ва-
ріант, електронного типу. Мости 67 оснащують
централізованою системою суфлювання (позиція
92). Другий та третій мости 67 оснащують додат-
ково протискатним пристроєм 93. Шестерні 94 ко-
лісних редукторів 69 виконують збільшеними по
ширині не менше, ніж на 5%.

Шини 70 коліс 30 колісного рушія виконують
змінного тиску. Усередині шини 70 розміщують
вставку 95 (яка не допускає повного зминання ши-
ни 70 при відсутності у ній підвищеного тиску, на-
приклад, у разі пробиття шини) (див. Фіг.17-20).
Шини (позиція 70), що застосовувані в БТР-ЗЕ1
перевершують шини бронетранспортера, який
обрано за найближчий аналог (прототип) 161, по
ряду параметрів:

- більше можливе максимальне радіальне на-
вантаження (2500кг проти 1870кг);

- більше припустима максимальна швидкість
руху (120км/год проти 80км/год);

- краща еластичність, що забезпечує менший
контактний тиск (1,8кг/см2 проти 2,5кг/см2) і кращу
прохідність;

- відсутність обмежень при руху на швидко-
стях, наближених до максимального (наприклад,
безперервний рух на шинах КИ-80Н, що встанов-
люються на бронетранспортері, який обрано за
найближчий аналог (прототип), зі швидкостями
80км/год допускається не більше 50 хвилин, а при
високих температурах швидкість руху машини не
повинна перевищувати 70км/год).

На нижніх важелях 72 підвіски 73 встановлю-
ють підвищеної не менше ніж на 30% жорсткості
торсіонні вали 71. В корпусі 3 бронетранспортера
додатково встановлюють систему 96 кондицію-
вання повітря (див. Фіг.8). Сидіння 14, 15, 16 і 17
для особового складу виконують формою, що за-
безпечує комфортні умови транспортування осо-
бового складу, фіксації його при русі бронетранс-
портера по нерівної місцевості та ведення
стрільби через амбразури 40.

Конструктивно по бортах 28 корпуса 3 бронет-
ранспортера 1 розміщують чотирьохвісний вось-
миколісний рушій з усіма ведучими колесами 30.
Колісний рушій виконують таким, що містить коле-
са 30 (див. Фіг.1-4 та Фіг.17), споряджені гумовими
радіальними шинами 70 (із вставками 95 - див.
Фіг.18-20), та торсіонні вали 71, встановлені на
нижніх важелях 72 підвіски 73, причому колеса 30
першого і другого мостів 67 виконані керованими
за допомогою рульового механізму 74 з гідропід-
силювачем 75.

Систему 61 охолодження додатково оснащу-
ють теплообмінником 81 (див. Фіг.8). Усередині
корпуса 3 бронетранспортера 1 додатково встано-
влюють систему 96 кондиціювання повітря (див.
Фіг.8).

Закінчують компонування корпуса 3 бронетра-
нспортера 1 встановленням в носовій частині 22
корпуса 3 хвилевідштовхуючого щитка 21 (див.
Фіг.1, Фіг.4-5 та Фіг.7), при чому зазначений щиток
21 встановлюється в з можливістю підіймання в
робочому положенні.

Водночас виготовляють башту 2 - як бойовий
модуль. Башту 2 виготовляють із жорстко з'єдна-
них між собою броньових листів, встановлених під
кутом до даху 31 корпусу 3 бронетранспортера 1.
Башту 2 в районі погону 35 виконують круглої фо-
рми в плані (див. Фіг.11). Башту 2 виконують з мо-
жливістю обертання на кут 360°. Башту 2, що обе-
ртається, конструктивно виконують у вигляді
бойового модуля (див. Фіг.1-7, Фіг.9-11 та Фіг.21).

Для башти 3 (бойового модуля) додатково ви-
готовляють силову основу 97, захисне огороджен-
ня 98, маску 99 гармати 7, передній броньовий
нахилений лист 101 башти 3, додатковий погон 76
та транспортувальні вузли 100 (див. Фіг.1 та Фіг.3).
Конструктивно та технологічно передній броньо-
вий нахилений лист 101 башти 3 виконують плос-
ким у вигляді трапеції. У зазначеному передньому
броньованому листі 101 виконують отвори 102,
103 та 104, відповідно, для проходу стволів озбро-
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єння - гармати 7, кулемета 8 та автоматичного
гранатомета 11. На даху 107 башти 2 та на задній
стінці башти 2 виконують, відповідно, люки 108 і
109 (див. Фіг.5 та Фіг.11).

Для башти 2 (як для бойового модуля) також
попередньо виготовляють:

- автоматичну скорострільну гармату (позиція
7) калібру 30 міліметрів (наприклад, марки ЗТМ-1
чи 2А72, які мають стрічкову подачу боєприпасів,
темп стрільби 330 пострілів за хвилину, дальність
стрільби - 2000... 4000м, дальність прямого пост-
рілу БТ снарядами при висоті цілі 2м - 1100м, стрі-
льба по повітряним цілям - 2000.. .2500м);

- кулемет (позиція 8) калібру 7,62 міліметра
(наприклад, марки ГОСТ (КТ-7,62), які мають ско-
рострільність 700...800 пострілів за хвилину, при-
цільну дальність стрільби - 2000м);

- протитанковий ракетний комплекс (позиція
10) (наприклад, марки «Бар'єр», який має калібр
бойової частини 130мм і споряджається керова-
ною ракетою з кумулятивною тандемною бойовою
частиною (див. Фіг.37), що має пробивну здатність
не менше 800мм на дальності 100...5000м, і роз-
міщується у пусковому контейнері - див. Фіг.1, 5, 7,
9, 11,21,31 і Фіг.36;

- автоматичний гранатомет (позиція 11) каліб-
ру 30 міліметрів (наприклад, марки АГ-17 чи АГС-
17, який має мінімальний темп стрільби 50... 100
пострілів за хвилину, максимальний - 350...400
пострілів за хвилину, та максимальну дальність
стрільби - 2000м);

- систему (позиція 9) пуску димових гранат
(наприклад, марки «Туча» калібру 81мм, кількістю
шість пристроїв 9 (мортир), що споряджені димо-
вими гранатами марки ЗД6,  ГД1  чи ЗД17),  яка ви-
конана розміщеною по три мортири на передній
частині башти 1 на нахиленому передньому бро-
ньованому листі (позиція 101) праворуч та ліворуч
від маски 99 (див. Фіг.1, Фіг.5, Фіг.9-11 та Фіг.25).

Для протитанкового ракетного комплексу (по-
зиція 10) додатково виготовляють направляючі
115 і вузли кріплення 112 зазначених направляю-
чих 115 до башти 2.

Для гармати 7 додатково виготовляють вузли
кріплення 129 та 114 (у вигляді стержнів) (див.
Фіг.9-11).

Для ведення стрільби із зазначених зразків
озброєння виготовляють (на інших підприємствах
воєнно-промислового комплексу):

- прицільний комплекс 12 (що виконаний у ви-
гляді оптико-телевізійної системи управління вог-
нем. До складу зазначеної оптико-телевізійної сис-
теми управління вогнем (прицільного комплексу
12) входять оптичний коліматор 121, лазерний
далекомір 122, вузькокутова телевізійна камера
123, ширококутова телевізійна камера 124, кому-
татор 125 телевізійних сигналів, обертовий контак-
тний пристрій 126 та панорамна камера 127 - див.
Фіг.27);

- комплекс 13 управління стрільбою (що вико-
наний у вигляді двох терміналів - термінала 105
командира (див. Фіг.29) та термінала 106 операто-
ра (див. Фіг.30). До складу термінала 105 коман-
дира входить пульт 117 командира з відеомоніто-
ром 118, а до складу терміналу 106 оператора

входить пульт 119 оператора з відеомонітором
120) (див. Фіг.28);

- стабілізатор 116 озброєння (зазначений ста-
білізатор 116 озброєння виконують так, що він
працює в двох площинах.

Для прицільного комплексу 12 додатково виго-
товляють вузли кріплення 113.

Після виготовлення зазначених конструктив-
них елементів башти 2 (бойового модуля) здійс-
нюють її збирання.

Для цього попередньо силову основу 97 жорс-
тко закріплюють до броньових листів башти 2 (у
нижній частині башти 2). До силової основи 97
знизу закріплюють додатковий погон 76. Після
цього до нижньої поверхні зазначеної силової ос-
нови 97 закріплюють захисне огородження 98. Да-
лі в передній частині башти 2 закріплюють маску
99 гармати 7. У масці 99 закріплюють автоматичну
скорострільну гармату 7, спарений з нею кулемет
8 та автоматичний гранатомет 11. Після цього ма-
ску 99 закривають переднім броньованим нахиле-
ним листом 101, при цьому зазначений лист 101
встановлюють так, щоб через його отвори 102, 103
та 104 проходили, відповідно, стволи озброєння -
гармати 7, кулемета 8 та автоматичного гранато-
мета 11. Стик лобового броньованого листа 101 і
бічної стінки башти 2, а також стик бічної і задньої
стінок башти 2 виконують під кутом у вертикальній
площині (див. Фіг.24). Автоматичну скорострільну
гармату 7 встановлюють по осі симетрії башти 2 та
корпусу 3 бронетранспортера 1 (див. Фіг.5 та Фіг.7)
з можливістю підйому ствола на кут 45°  вверх і
опускання ствола на кут 5° униз відносно лінії го-
ризонту (див. Фіг.24). Зазначену автоматичну ско-
рострільну гармату 7 обладнують додатковими
силовими елементами 114, які виконано у вигляді
стержнів, вільні кінці яких виконано закріпленими,
відповідно, до ствола гармати 7 і до маски 99 (див.
Фіг.1 та Фіг.9-11). Додаткові силові елементи 114,
якими обладнана автоматична скорострільна гар-
мата 7, і які виконано у вигляді стержнів, закріп-
люють до додаткового вузла кріплення 129 до га-
рмати 7, що розташований на відстані не менше
1/3 довжини ствола гармати 7 від відповідного
отвору 102 для гармати 7, що виконаний в масці
99 (див. Фіг.11), при цьому (як варіант конструкти-
вного виконання) праву пару додаткових силових
елементів 114, якими обладнана автоматична ско-
рострільна гармата 7, розміщують паралельно
ствола гармати 7, а ліву пару - під кутом до поздо-
вжньої осі гармати 7 (див. Фіг.11). Автоматичний
гранатомет 11 розміщують усередині башти 2 по-
руч до лівої бічної стінки башти 2 (конструктивно
автоматичний гранатомет (позиція 11) виконано
обладнаним збірником ланок гранатної стрічки)
(див. Фіг.22-23). Кулемет 8 калібру 7,62 міліметрів
розміщують в отворі 103 в масці 99 між автомати-
чною скорострільною гарматою 7 і автоматичним
гранатометом 11 вище горизонтальної площини,
що створена центрами отворів 102 і 104 у масці
99, у які встановлено гармату 7 і гранатомет 11
(див. Фіг.21-23), наприклад, вище зазначеної гори-
зонтальної площини на 12мм. Транспортувальні
вузли 100 закріплюють симетрично поздовжньої
осі башти 2 і ствола гармати 7. Зазначені транспо-
ртувальні вузли 100 закріплюють попарно як на
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даху 107 башти 2, так і на силовій основі 97 в ра-
йоні стику нахиленого лобового листа 101 і зазна-
ченої силової основи 97 (див. Фіг.11) - як варіант
конструктивного виконання.

На люки 108 і 109 навішують кришки, відповід-
но, позиції 110 і 111 (див. схеми на Фіг.5 та Фіг.11).

У такому вигляді башту 2 (бойовий модуль)
встановлюють у виріз (люк 136) для башти, який
виконано на даху 31 корпуса 3, і у якому попере-
дньо закріплений погон 35 (див. Фіг.3). При вста-
новленні башти 2 у люк 136, здійснюють взаємне
закріплення погонів 35 і 76 для забезпечення мож-
ливості обертання башти 2 на кут 360°.

Після цього у башту 2 через люки 108 і 109
встановлюють прицільний комплекс 12, комплекс
13 управління стрільбою та стабілізатор 116
озброєння (стабілізатор 116 озброєння встанов-
люють усередині башти 2). Технологічно пульт 117
командира з відеомонітором 118 та пульт 119 опе-
ратора з відеомонітором 120 з'єднують з приціль-
ним комплексом (позиція 12) так, щоб забезпечу-
валося дублювання командиром роботи
оператора.

Далі здійснюють заходи щодо з'єднання між
собою гармати 7, кулемета 8 та автоматичного
гранатомета 11 (щоб були спарені з гарматою 7), а
також зазначених типів озброєння зі стабілізато-
ром 116 озброєння і з зазначеними прицільним
комплексом 12 та комплексом 13 управління стрі-
льбою. Систему пуску димових гранат (пристрої 9)
встановлюють на передній частині башти 2 - на
нахиленому передньому броньованому листі 101
праворуч та ліворуч від маски 99, у якій в отворах,
відповідно, позиції 102, 103 і 104, закріплено авто-
матичну скорострільну гармату 7, спарений з нею
кулемет 8 та автоматичний гранатомет 11. При-
строї 9 пуску димових гранат розташовують під
різними кутами відносно площини лобового бро-
ньового листа 101, при цьому кут установки верх-
нього з пристроїв 9 пуску димових гранат викону-
ють меншим, ніж кут установки нижнього пристрою
9 (див. Фіг.25). На правій бічній стінці башти 2 роз-
міщують вузли кріплення 112 протитанкового ра-
кетного комплексу 10 (див. Фіг.11). На лівій бічній
стінці башти 2 розміщують вузли кріплення 113
оптико-телевізійної системи управління вогнем
(прицільного комплексу 12) (див. Фіг.11 та Фіг.21).

Далі на вузлах кріплення 112 встановлюють
направляючі 115 протитанкового ракетного ком-
плексу 10 (протитанковий ракетний комплекс (по-
зиція 10) конструктивно містить пускові контейнери
(див. Фіг.31 та Фіг.36) з розміщеними в них керова-
ними реактивними снарядами (ракетами) (див.
Фіг.37), при цьому пускові контейнери встановлю-
ються на двох направляючих 115, розміщених па-
ралельно між собою у вертикальній площині - див.
Фіг.21 та Фіг.31), а на вузлах кріплення 113 вста-
новлюють прицільний комплекс 12 (див. Фіг.11,
Фіг.21 та Фіг.25).

Протитанковий ракетний комплекс (позиція 10)
встановлюють з можливістю зміни кутів у зазначе-
ній вертикальній площині. Як протитанковий раке-
тний комплекс 10 можуть бути використані проти-
танкові ракетні комплекси різних систем з
півавтоматичною або автоматичною системою
наведення на ціль.

Панорамну камеру 127 прицільного комплексу
12 (що виконаний у вигляді оптико-телевізійної
системи управління вогнем) встановлюють в пра-
вій частині башти 2 на даху 107 в районі стику
правої бічної стінки і задньої стінки (див. Фіг.11).
Зазначену панорамну камеру 127 встановлюють з
можливістю піднімання над дахом 107 за допомо-
гою механізму підйому 128 зазначеної панорамної
камери 127 на висоту не менше 0,5м (див. Фіг.32) і
обертанням у піднятому положенні навколо верти-
кальної осі механізму підйому (позиція 12 8) на 3
60°.

При підготовці колісного бронетранспортера
БТР-ЗЕ1 (позиція 1) з бойовим модулем «Штурм»
до бойового застосування на бойовий модуль
«Штурм» (позиція 2) встановлюють пускові кон-
тейнери (див. Фіг.31 і Фіг.36) протитанкового раке-
тного комплексу 10, які є спорядженими керовани-
ми реактивними снарядами (див. Фіг.37). Пускові
контейнери (див. Фіг.31 і Фіг.36) протитанкового
ракетного комплексу 10 встановлюють, у свою
чергу, на направляючих 115. Автоматична скоро-
стрільна гармата 7 споряджається снарядами,
автоматичний гранатомет 11 споряджається гра-
натами, а кулемет 8 - патронами. Спорядження
автоматичної скорострільної гармати 7 та кулеме-
та 8 здійснюється через технологічні люки 108 і
109, які виконано на даху 107 та задній стінці баш-
ти 2 (бойового модуля «Штурм») (що закривають-
ся кришками, відповідно, позиції 110 і 111). Пускові
мортири (пристрої 9 пуску димових гранат) споря-
джаються зазначеними гранатами.

Відкривають кришка 39 люка 38 для лебідки
135 і перевіряється лебідка 135. Після цього за-
значений люк 38 закривається.

Відкривається люк 138 відділення 6 силової
установки і перевіряється силова установка 23,
яка виконана у вигляді комплексу вузлів і агрега-
тів, що містить силовий агрегат 57 і системи по-
стачання паливом (позиція 58), повітрям (позиція
59), мастилом (позиція 60), охолодження (позиція
61) і систему 62 передпускового підігріву. Також
перевіряється надійність кріплення двигуна 63 в
елементах кріплення 66. На двигуні 63 перевіря-
ється повітряний компресор 149, гідронасос 150,
паливні (позиція 151) і мастильні (позиція 152) фі-
льтри, а також система захисту, два генератора і
котел передпускового підігріву (як варіант констру-
ктивного виконання -  на Фіг.1  -37  -  не показано).
Відкривається люк 139 системи 61 охолодження і
перевіряються агрегати зазначеної системи. Від-
кривається люк 140 відводу повітря і перевіряють-
ся агрегати систем 59 та 27. Перевіряється транс-
місія 24 і агрегати, що входять до її складу (мости
67 та карданні вали 68, зв'язані з колісним редук-
тором 69, водометним рушієм 56, коробкою пере-
дач 65 та зазначеними мостами 67).

Відкривається кришка 143 люка 141 і переві-
ряються акумуляторні батареї. Відкривається
кришка 144 люка 142 і перевіряється фільтровен-
тиляційна установка. Відкривається кришка 147
люка 146, що виконаний на торцевій поверхні 37
корпуса 3, і перевіряється водометний рушій 56.

Перевіряється система 96 кондиціювання по-
вітря.
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Останнім перевіряється колісний рушій, який

містить колеса 30 (вісім штук), споряджені гумови-
ми радіальними шинами 70, та торсіонні вали 71,
встановлені на нижніх важелях 72 підвіски 73. При
цьому також перевіряється робота протискатного
пристрою (позиція 93).

Відкриваються кришки 39 люків 38, що розта-
шовані на торцевій поверхні 37 кормової частини
29 корпуса 3, знімаються кришки заправних горло-
вин 148 і паливні баки 26 заливаються паливом
через зазначені заправні горловини 148 (див.
Фіг.13 та Фіг.38). Після заправлення паливних ба-
ків 26, заправні горловини 148 закриваються, а
люки 38 закриваються кришками 39.

Хвилевідштовхуючий щиток 21 встановлюєть-
ся в притиснуте до переднього нахиленого бро-
ньованого листа носової частини 22 корпуса З
положення (див. Фіг.1, Фіг.5 та Фіг.7).

Після того, як колісний бронетранспортер БТР-
ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм» підготовлений
до бойового застосування, командир, механік-
водій, десант та оператор займають свої місця,
відповідно, у відділеннях керування 4 та бойовому
відділенні 5, а оператор займає своє робоче місце
перед терміналом 106 оператора. Командир за-
ймає своє місце і вмикає термінал 105 командира.
Для входу у бронетранспортер 1 і для його поки-
дання командир і механік-водій використовують
люки, відповідно, люк 130 і люк 131, які закрива-
ються кришками, відповідно, позиції 132 і 133, а
оператор використовує люк 137 бойового відді-
лення 5 (виконаний на даху 31 корпуса 3), який
закривається кришкою. Десант для посадки вико-
ристовує двері 45 і 46 обох бортів 28 (що закрива-
ються відповідними стулками 52 і 53) та люки 137
бойового відділення 5, виконані на даху 31 корпуса
3. Для цього відчиняється замок кришки зазначе-
ного люка 137 і замок верхньої стулки 52 дверей
45. Після відкриття замка стулка 52 повертається
убік носової частини 22 корпуса 3. Далі знімається
фіксатор нижньої стулки 53 дверей 46 і вона пове-
ртається униз, утворюючи сходинку. Командир
розміщується на сидінні 14, механік-водій розмі-
щується на сидінні 15, оператор - на сидінні 16, а
десант - на сидіннях 17, які виконано формою, що
забезпечує комфортні умови транспортування
особового складу, його фіксації при русі бронетра-
нспортера 1 по пересіченій місцевості та ведення
стрільби через амбразури 40. Десант відкриває
кришку 42 амбразури 40, висуває зброю крізь
отвори амбразури 40 і закріплює зазначену зброю
у шарових опорах 41. Після цього закриваються
кришки усіх люків (позиції 130, 131, 137) і стулки 52
і 53 відповідних дверей 45 і 46 і вмикається систе-
ма кондиціювання 96.

Перевіряється апаратура протитанкового ра-
кетного комплексу 10, автоматичного гранатомета
11, автоматичної скорострільної гармати 7, куле-
мета 8, системи (пристрою 9) пуску димових гра-
нат, стабілізатора 116 озброєння, оптико-
телевізійного прицільно-спостережного комплексу
(прицільного комплексу 12) та комплексу 13
управління стрільбою. Після перевірки зазначеної
апаратури перевіряється система повертання (ме-
ханізм повороту 153) башти 2 та функціонування

елементів колісного рушія і рульовий механізм 74
з гідропідсиловачем 75.

Запускається двигун 63, вмикається коробка
передач 65, вимикається зчеплення 64 і бронетра-
нспортер 1 за допомогою коліс 30 (які приводяться
до руху за допомогою мостів 67, торсіонних 71 і
карданних валів 68) рухається з місця. При роботі
двигуна 63 відпрацьовані гази викидаються по
трубах 83 системи 27 випуску відпрацьованих газів
до глушника 82 (який закритий броньованим ого-
родженням 84).

Спостереження за зовнішнім простором при
русі бронетранспортера механік-водій, командир,
десант та оператор здійснюють через перископічні
прилади спостереження 18 і 20 (наприклад, марки
ТНПО-170). Ніччю спостереження за зовнішнім
простором при русі бронетранспортера механік-
водій, командир, десант та оператор здійснюють
як через перископічні прилади спостереження 18 і
20, так і через нічні прилади спостереження 19.
Механік-водій та командир спостерігають за доро-
гою також через вікна 48 і 47 (які виконано в пе-
редньому нахиленому броньованому листі 154 і в
яких встановлено броньоване скло 49) (при від-
критих кришках 51 і 50).

В бойових умовах кришки 51 і 50 закривають-
ся, а механік-водій та командир спостерігають за
полем бою та місцевістю через горизонтальні
оглядові щілини, які виконано на зазначених криш-
ках 51 і 50 (див. Фіг.6-7).

Бойове застосування бронетранспортера мо-
же здійснюватись у різних варіантах, наприклад:

- стрільба керованими реактивними снаряда-
ми (ракетами) (див. Фіг.37) з пускових контейнерів
(див. Фіг.1, 5, 7, 9-11, 31 та Фіг.36) протитанкового
ракетного комплексу 10, розташованих на направ-
ляючих 115 на башті 2 (бойовому модулі
«Штурм»), яка обертається (див. Фіг.21);

- стрільба зі штатної гармати 7, також розта-
шованої на башті 2 (див. Фіг.1,3,5,7,9-11,21-24);

- стрільба з кулемета 8, який є спареним з га-
рматою 7 (див. Фіг.1, 3, 5, 7,9-11,21-24);

- стрільба з автоматичного гранатомета 11
(див. Фіг.7, 9-11, 21-24);

- стрільба с пристрою 9 пуску димових гранат
(див. Фіг.21, 25);

- стрільба водночас з усіх засобів ураження та
інше.

Стрільба керованими ракетами (див. Фіг.37) з
пускових контейнерів (див. Фіг.31 та Фіг.36) проти-
танкового ракетного комплексу 10, розташованих
на направляючих 115 на башті 2 (бойовому модулі
«Штурм»), яка обертається, може вестись на 360
градусів за азимутом шляхом повороту башти 2,
та у вертикальній площині шліхом зміни кута на-
правляючих 115 відносно вузла кріплення 112.
Поворот башти 2 здійснюється за допомогою ме-
ханізму повороту 153 башти 2 (див. Фіг.8 та
Фіг.21). В цьому діапазоні кутів повороту башти 2
можлива зміна кута підвищення пускових контей-
нерів шляхом зміни кута установки направляючих
115. Наведення на ціль керованих ракет (напри-
клад, типу 9М113) здійснюється за допомогою
протитанкового ракетного комплексу 10, напри-
клад, марки 9К113 «Конкурс» чи «Бар'єр». Стріль-
бою з пускових контейнерів протитанкового ракет-
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ного комплексу 10, з автоматичної гармати 7, ку-
лемета 8, автоматичного гранатомета 11 та сис-
темою 9 пуску димових гранат керує оператор,
який знаходиться на робочому місці, яке розміще-
не усередині корпуса 3. Наведення зазначеного
озброєння на ціль оператор здійснює за допомо-
гою стабілізатора озброєння 116 (наприклад, мар-
ки СВУ-500 «Карусель»), а також за допомогою
оптико-телевізійного прицільно-спостережного
комплексу (позиція 12), до складу якого входять
оптичний коліматор 121, лазерний далекомір 122,
вузькокутова телевізійна камера 123, ширококуто-
ва телевізійна камера 124, комутатор 125 телеві-
зійних сигналів, обертовий контактний пристрій
126 та панорамна камера 127 (див. Фіг.32).

Оператор за допомогою механізму підйому
128 піднімає над дахом 107 зазначену панорамну
камеру 127 на висоту не менше 0,5м (див. Фіг.32) і
здійснює обертанням її у піднятому положенні на-
вколо вертикальної осі механізму підйому 128 на
360° (для огляду місцевості).

При стрільбі з автоматичного гранатомету 11
ланки гранатної стрічки збираються за допомогою
збірника, який виконано закріпленим на корпусі
зазначеного гранатомета 11 (див. Фіг.22-23).

Для постановки димової завіси використову-
ють систему 9 пуску димових гранат (див. Фіг.7,
Фіг.9-11, Фіг.21 та Фіг.25).

Стрільбу по цілях десант веде з особистої
зброї, наприклад, з автоматів або кулеметів, або з
іншого типу стрілецької зброї через амбразури 40.

При подоланні водної перешкоди включається
водометний рушій 56. При цьому відкривається
кришка 147 люка 146, а водометний рушій 56 по-
чне засмоктувати воду через вхідний люк (отвір)
55 водомета і з великою швидкістю викидати воду
через люк 146, що виконано на задній торцевій
частині 37 кормової частини 29 корпуса 3. При
вході в воду піднімається хвилевідштовхуючий
щиток 21. Двері 45 і 46 герметизуються за допомо-
гою гумового ущільнення 145, яке закріплено на
стулках 52 і 53 зазначених дверей 45 і 46. При ви-
ході на сушу водометний рушій 56 вимикається,
кришка 147 повертається і закриває отвір люку
146, а хвилевідштовхуючий щиток 21 опускається.

При необхідності покинути бронетранспортер
1, особовий склад відкриває стулки 52 і 53 дверей
45 і 46, а також кришки люків 130, 131 і 137 і зали-
шає бронетранспортер 1 (див. Фіг.З та Фіг.5).

При влученні у бойових умовах у шину 70 ко-
леса 30 бойових вражаючих елементів, що при-
зводить до падіння тиску у внутрішній порожнині
шини 70, подальший рух здійснюється на приспу-
щених шинах 70, опираючись на вставку 95 (див.
Фіг.18-20).

Підвищення ефективності застосування коліс-
ного бронетранспортеру БТР-ЗЕ1 з бойовим мо-
дулем «Штурм», у порівнянні з прототипом, дося-
гається за рахунок збільшення його вогневої
потужності шляхом зміни конструкції башти і уста-
новки на башті - бойовому модулі, додаткового
стрілецького та ракетного озброєння, збільшення
кількості вогневих установок і, як наслідок, кількос-
ті бойових вражаючих елементів у залпі. Стрільба
у конструктивному варіанті колісного бронетранс-
портеру БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем «Штурм»,

який заявляється, може вестись не лише по оди-
ночних цілях, а й по площинним, включаючи коло-
ни техніки і живої сили, а також по піхоті, яка зна-
ходиться на близьких дистанціях. Можлива
ефективна боротьба і з низьколітаючими повітря-
ними цілями. Підвищення ефективності застосу-
вання колісного бронетранспортеру БТР-ЗЕ1 з
бойовим модулем «Штурм», у порівнянні з прото-
типом, досягається також за рахунок збільшення
його висоти на 150мм, що забезпечить покращен-
ня плавучості машини та можливість встановлен-
ня силової установки підвищеної потужності. Під-
вищення ефективності застосування колісного
бронетранспортеру БТР-ЗЕ1 з бойовим модулем
«Штурм», у порівнянні з прототипом, досягається
також за рахунок встановлення більш потужного
двигуна, виконання системи охолодження за двох-
вентиляторною схемою, введення до системи
охолодження додаткового теплообмінника, вико-
нання паливних баків формою, що забезпечує їх
розміщення в ізольованих від силової установки та
особового складу відсіках, спорядження системи
випуску відпрацьованих газів глушником, встанов-
лення броньованого огородження над трубами та
глушником, виконання коробки передач автомати-
чного типу, виконання трансмісії у складі автома-
тичної коробки передач у вигляді комплексного
гідродинамічного перетворювача обертового мо-
менту та планетарного редуктора з гідравлічними
приводами включення та електронним керуван-
ням, механічної роздавальної коробки з міжосьо-
вим диференціалом, чотирьох головних передач з
міжколісними диференціалами підвищеного тертя
та чотирьох пар колісних редукторів, розміщенні у
шині кожного з коліс вставки, яка підтримує форму
колеса при падінні тиску у внутрішній порожнині
шини.
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