
 
 

Дистанційно керований Бойовий Модуль ВОЛЯ-Д 
 

 
 

WEAPON STATION COMPONENTS 
 

1. БАШТА З ОЗБРОЄННЯМ 
• 30 мм автоматична гармата 
– ЗТМ-1 (2А72), боєкомплект 320 
снарядів (всі снаряди готові до 
стрільби) 
• 7,62 мм кулемет ПКТ, 2000 
патронів (350 патронів у магазині  
готові до стрільби) 
 
• 30 мм автоматичний 
гранатомет КБА-117 (АГС-17), 116 
гранат (29 гранат у магазині готові 
до стрільби) 

 



• протитанковий ракетний комплекс «Бар’єр», 2 пускові установки, 4 ПТКР 
(з них 2 ПТКР на направляючих, готові до пуску).  
 
• система постановки димових завіс – 902В «Туча» (6 пускових установок, по 
три з кожної сторони бойового модуля) 
 
2. Система Управління Вогнем 
Склад: 
˗ пульт і монітор оператора; 
˗ оптико-електронний модуль: 
˗ прилад ПН-Б для наведення ПТРК 
«БАР’ЄР»  
 
Система Управління Вогнем забезпечує: 
˗ ураження цілей з гармати, кулемету та 

гранатомету в денних та нічних в умовах; 
˗ ураження цілей з ПТРК в денних умовах; 
˗ ураження нерухомих і рухомих цілей з місця та під час руху бойової машини; 
˗ автоматичне визначення установок для стрільби; 
˗ вибір типу боєприпасів та режиму стрільби; 
˗ запам'ятовування встановленої кількості боєкомплекту і автоматичний відлік 

залишку; 
˗ відображення на моніторах марки візування цілі;  
˗ відображення на моніторах марки прицілювання зброї;  
˗ автоматична діагности апаратури; 
˗ відображення на моніторах положення гармати відносно осі машини та 

горизонту; 
˗ відображення на моніторах службової інформації; 
˗ автоматичне переведення бойового модуля та озброєння в похідне положення. 

 
3. Стабілізатор Озброєння 
 
№
п/п 

Характеристика Значення 

1.  Тип стабілізації озброєння У 2-х площинах, цифрова 
2.  Приводи вертикального і наведення  Електромеханічні, з ручним дублюванням 
3.  Кути наведення зброї по горизонту  360° х N 

по вертикалі  - 5°…+ 45° 
4.  Температура навколишнього середовища  -40°…+ 60° 

 
Габаритні розміри Бойового Модуля ВОЛЯ-Д: 
Довжина з озброєнням – 3700 мм 
Довжина без озброєння – 2120 мм 
Висота – 750 мм  
Ширина – 1880 мм 
Діаметр погону Бойового Модуля – 1350 мм 
 



Рівень балістичного захисту Бойового Модуля ВОЛЯ-Д і його вага: 
 
ОПЦІЯ 1 
- фронт, сторони, корма – проти патрону 7,62х39 мм БЗ 
Вага Бойового Модуля ВОЛЯ-Д: 
- з боєкомплектом – 1850 кг 
- без боєкомплекту – 1400 kg 
 
ОПЦІЯ 2 
- фронт, сторони, корма – проти патрону 12,7х108 мм Б32. 
Вага Бойового Модуля ВОЛЯ-Д: 
- з боєкомплектом – 2100 кг 
- без боєкомплекту – 1650 kg 

 

 


