
 

Дистанційно керований бойовий модуль ВОЛЯ-Л 
  

 

 

Дистанційно керований бойовий модуль ВОЛЯ-Л призначений для 
боротьби з легкоброньованими цілями, стаціонарними вогневими точками, 
живою силою, а також для ураження низколетящих вертольотів і БПЛА.  

Бойовий модуль може встановлюватися на легку військову техніку (4х4), 
стаціонарні об'єкти без доопрацювання конструкції модуля. 

Управління бойовим модулем здійснюється оператором зсередини бойової 
машини або з виносного пульта (ОПЦІЯ). 
 

СКЛАД БОЙОВОГО МОДУЛЯ 
1. ОЗБРОЄННЯ 
• 12,7 мм кулемет НСВТ, 500 патронів у 
магазині,  готові до стрільби 
- темп стрільби – 700-800 постр./хв. 
- прицільна дальність – до 2000 м 
- режими стрільби - одиночний-черга 
- тип живлення – стрічка 
 
2. Система Управління Вогнем 
- пульт оператора з маніпулятором типу  
«джойстік»; 
- монітор оператора (кольоровий, 12”, 
тачскрін);  
- оптико-електронний модуль (денний 
телевізійний канал з камерами широкого і 
вузького поля зору, нічний тепловізійний канал, лазерний дальномір); 
- блок управління механізмами БУМ; 



 
- блок горизонтального наведення; 
- блок вертикального наведення. 
СУВ забезпечує: 
˗ виявлення та спостереження цілей та оточення в денних та нічних умовах; 
˗ відображення цілей та обстановки на моніторі оператора; 
˗ вимірювання відстані до цілі за допомогою лазерного далекоміра; 
˗ формування і відображення на моніторі оператора марки візування цілі; 
˗ автоматичне визначення кутів прицілювання; 
˗ автоматичне введення корректур за результатами стрільби; 
˗ відображення на моніторі службової інформації; 
˗ запам'ятовування встановленої кількості боєзапасів і автоматичний відлік 
залишку; 
˗ автоматична діагностика апаратури. 
 
Денний канал: 
Тип камер CMOS 
Детектор 1/3" CMOS 1280 x 1024 60fps 
Камера з широким полем 
зору 

H: 45.92˚ х V: 38.2˚ 

Камера з вузьким полем зору H: 2.7˚ х V: 1.8˚ 
Чутливість Кольорове зображення: 0.5 Lux / F1.4 

Чорно-біле зображення: 0.05 Lux / F1.4 
Кількість камер  02 (вузького поля зору та широкого поля зору) 

 
Тепловізійний канал: 
Тип камери Неохолоджувальна 
Детектор 640х512 17µ 8-14µ 
Чутливість < 30 mK 
Фокусна відстань 75 mm 
Відносний отвір F/1.0 
Кутове поле зору (H x V) 8.3° x 6.7° 
Дистанція виявлення, людина, м 2000  
Дистанція розпізнавання, людина, м 600 
Дистанція ідентифікації, людина, м 400 

 
 
 



 
Лазерний дальномір: 
Дальність вимірювання   5 000 м 
Довжина хвилі   1500 нм, безпечна для зору, невидима для 

приладів нічного бачення 
 
 

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСТАНЦІЙНО КЕРОВАНОГО 
БОЙОВОГО МОДУЛЯ ВОЛЯ-Л 

Габаритні розміри з озброєнням  
Ш х В х Д 

 
950 х 750 х 1100 мм 

Габаритні розміри без озброєння  
Ш х В х Д 

 
950 х 750 х 800 мм 

Вага з озброєнням та боєкомплектом до 250 кг 
Діаметр погона  200 мм 
Тип озброєння 12,7 мм кулемет НСВТ 
Боєкомплект 500 патронів 
  
Оптико-електронний модуль  
Денний канал  
Кількість камер 02 
Тип камер Кольорові, з високою 

роздільною здатностю 
Детектор 1/4" CMOS 1280 x 1024 

60fps 
Тепловізійний канал:  
Дистанція виявлення, людина, м 2000  
Дистанція розпізнавання, людина, м 600 
Дистанція ідентифікації, людина, м 400 
Лазерний дальномір  
Дальність вимірювання   5 000 м 
  
Тип приводів електричні 
Кути наведення у горизонтальній площині 360⁰ 
Кути наведення у вертикальній площині - 20° … + 60° 
Швидкість наведення у горизонтальній площині 0,05 … 45°/с 
Швидкість наведення у вертикальній площині 0,05 … 45°/с 
Швидкість перекидання 45°/с 



 
Діапазон робочих температур -30 ˚С …  +55 ˚С 
Живлення 27В 

 

 


