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СТАБІЛІЗАТОРИ ОЗБРОЄННЯ ОСТАННЬОГО ПОКОЛІННЯ 
 

СО призначені для стабілізованого наведення і супроводу у горизонтальній и вертикальній площинах 
наземних, повітряних і надводних цілей для ефективної стрільби з місця, на ходу і на плаву. 

Стабілізатор озброєння СВУ-500-4Ц 
Сучасний цифровий стабілізатор СВУ-500-4Ц відрізняється від стабілізатора СВУ-500-3Ц наявністю другого 

пульта керування стрільбою для командира і відсутністю приладу ПЦУ01-01, оскільки режим цілевказівки 
здійснюється від приладу панорамного огляду, що не входить до складу СВУ-500-4Ц . 

Основні тактико-технічні характеристики: 
Діапазон кутів наведення: 
 у горизонтальній площині - кругове обертання; 
 у вертикальній площині від - 7° до +70°; 

Швидкість наведення в горизонтальній і вертикальній площинах: 
максимальні не менш: 
 у режимі ПАВ - 35°/сек; 
 у режимі АВТ - 6°/сек; 
 у режимі УПР - 0,5°/сек; 

мінімальні не більше: 
 у режимі ПАВ - 0,1°/сек; 
 у режимі АВТ - 0,07°/сек; 
 у режимі УПР - 0,02°/сек; 

Серединна помилка стабілізації, т.д. (кутових хвилин) – не більше 1 (3,6). 
Статичні помилки в режимах, т.д. (кутових хвилин), не більше: 
 ГТВ 25; 
 ЦУ 15. 

Неплавність наведення на малих швидкостях не більше 0,3 т.д. 
Термін служби: 
 гарантійний 7 років; 
 загальний 20 років. 

Маса не більше: 

 СВУ-500-3Ц – 65кг; 
 СВУ-500-4Ц – 68кг. 

Цифровий стабілізатор озброєння СВУ-500-7Ц 
Новий СО, розроблений, досліджений та встановлений на машині БТР3Е1 ПАТ «НВО «КЗА» (представлено на 

рис. 1) – це ПК, що складається із гіростабілізованої платформи, системи вібро – ударозахисту, чутливих елементів 
КВГ.  

12. 12. 2013р. ПАТ «НВО «КЗА» (державний пакет акцій якого знаходиться в управлінні ДК «Укроборонпром») 
презентовано нову розробку підприємства – цифровий СО СВУ-500-7Ц. У якості чутливого елемента в СО 
використано КВГ. Використання сучасної елементної бази дозволило значно покращити технічні характеристики 
всієї системи.  

У подальшому комплекси стабілізаторів ЛБТ мають індекси, які визначають їх застосованість у конкретних 
типах ЛБТ, а саме: 

- СВУ-500-7Ц для установки у виріб БМП-2, що знаходиться на озброєнні у військах МОУ;  
- СВУ-500-7Ц-01 для установки у виріб БТР-80, що знаходиться на озброєнні у військах МОУ (БТР-80 на цей 

час мають тільки ручні нестабілізовані приводи); 
- СВУ-500-7Ц-03 для установки у виріб БТР-3Е1, замість СВУ-500-4Ц при укладанні нових контрактів на 

поставки закордонним замовникам; 
- СВУ-500-7Ц-04 для установки у виріб БТР-4Е замість СВУ-500-4Ц-01 при поставках у війська МОУ та 

закордонним замовникам. 
Стабілізатор озброєння СВУ-500-10Р  

 
Рис. 1. Комплекс цифрового стабілізатора озброєння СВУ-500-10Р 

 
 
 
 



Таблиця 1 
Тактико-технічні характеристики: 

Час готовності, с, не більше 2 
Неплавність швидкості наведення, т.д., не більше 1 
Максимальна швидкість наведення в вертикальній й горизонтальній площинах, 
град/с, не менш 

25 

Мінімальна швидкість наведення в вертикальній й горизонтальній площинах, 
град/с, не більше 

0,07 

Кути наведення, град, у площинах: 
горизонтальній 
вертикальній від 

 
360 
-5 до +45 

 


