
БАГАТОЦІЛЬОВА 
ПЛАВАЮЧА ПЛАТФОРМА



«ОРКА»
багатоцільова плаваюча платформа



БПП “OРКА”
На базі БПП «ОРКА» можуть бути 

розроблені такі машини: 
• бойова машина піхоти
• бронетранспортер
• машина ППО 
• КШМ
• санітарна машина
• самохідний міномет
• БРЕМ
• машина РХБЗ розвідки



Характеристика Значення
Бойова маса 15 т
Екіпаж (десант) 3 (11)
Розміри, ДхШхВ, м 7,8 х 2,82 х 2,1
Кліренс, м 0,4
Тип двигуна Дизельний, 4-тактний
Потужність двигуна 350 – 460 КС
Трансмісія механічна
Макс. швидкість на дорозі, км/год 70
Макс. швидкість на воді, км/год Up to 10
Запас ходу, км 800
- Енергопоглинаючі сидіння
- кондиціонер

Available

Балістичний захист:
- Фронтальна проекція
- Кормова та бокові проекції

STANAG-4569, Рівень 2
STANAG-4569, Рівень 1

БПП “OРКА”



БПП “OРКА”



БПП “OРКА”

Компресор 
кондиціонера

Привод гідравлічних
насосів для водометів

Відкачуючий насос
Потужність - 900 л / хв

Радіатор проміжного
охолодження повітря

Проміжна передача



БПП “OРКА”
14 (3 екіпаж + 11 десант) + місце для обладнання, 

кондиціонера, системи вентиляції

12+ мест

8 мест

Кондиціонер



Розміщення екіпажу 
та десанту



КОРМОВА АПАРЕЛЬ 
для посадки-висадки десанту

Апарель 1200х1100 мм 
з вбудованими дверима

привод апарелі - гідравлічний



Люки для евакуації 
та ведення вогню



Заходи із забезпечення 
морехідності

Хвилевідбивний щиток 
з гідроприводом

Гвинти в насадці 
з гідростатичним 

приводом

ВодометЖалюзі системи 
охолодження

Охолодження двигуна 
забортною водою через 
теплообмінник

Труба забору повітря

Морехідність – не нижче 3 рівня (хвилі висотою 0.75…1.25 м)
Швидкість на воді – 10,5 км / год



Камери 360°
для ситуаційної обізнаності



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД



ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД 
НА ВОДІ



Бойовий модуль 
з 30 мм гарматою



Бойовий модуль
з 12,7 мм кулеметом



офіс 383, вул.Кудряшова, 16
03035, Kиїв, Україна

т / ф +38 044 520 1188 
nova-tech@nteh.com.ua

https://www.nteh.com.ua

mailto:nova-tech@nteh.com.ua
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