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Abstract: The report gives an overview of the new
model engineering vehicles of company „AUTOKrAZ”and their equipment. We have a summary
of the main tactical and technical characteristics
and their ability to perform engineering tasks.
Във водещите държави в НАТО, преди всичко в САЩ, Великобритания, Франция и Германия,
усъвършенстването на силите и средствата за инженерно осигуряване се разглежда в качеството
на едно от най-важните условия за повишаване
живучевостта и мобилността на сухопътните групировки [1].
В парка на инженерните войски трябва да
има бронирани превозни средства от различен
тип, способни да решават широк кръг задачи [2].
Усъвършенстването на инженерните машини
предполага:
- замяна на остарели базови машини с нови,
благодарение на което новите базови машини
няма да отстъпват по ходови качества, унификация на тяхното техническо обслужване
и ремонт, което позволява да се снижат разходите за експлоатация [3];
- използването на композитни материали, а
също и конструктивни решения при модер-
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низирането на съществуващите инженерни
машини [4];
- повишаване на защитеността на екипажа от
лекото стрелково оръжие на противника, артилерийски осколки, импровизирани взривни
устройства (ИВУ) и защитата на самата машина (основни възли и агрегати) [10].
Представителят на инженерна техника от
украинската компания „АВТОКрАЗ” е новата
версия на специалната машина за разминиране
КрАЗ-5233ВЕ [7]. Компания „АВТОКрАЗ” има
опит в разработването и производството на такава техника още в далечната 2008 година Министерството на извънредните ситуации на Украйна
обявило търг за производство на техника за службата по разминиране.Търгът е бил спечелен от
Кременчугския автозавод (КрАЗ) като в първата
партия са доставени повече от дузина машини за
разминиране КрАЗ-5233ВЕ-019 (фиг.7 и 8).
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Фиг.7. КрАЗ-5233ВЕ-019

Фиг.9. КрАЗ-63221

Фиг. 8. КрАЗ-5233ВЕ-019 в действие

Фиг. 10. КрАЗ-63221 в действие

През 2009 г.е предадена втората партия от машините като за кран манипулатора е използвана
руската установка „Инман ИМ 95” [8]. Също през
2009 г. са били произведени и предадени тежки
триосни версии на машината КрАЗ 63221 (фиг.9 и
10), които са предназначени за осигуряване на работата по разминиране и далечно транспортиране
на взривоопасни предмети от голям калибър с обща маса повече от 250 kg. Кран манипулаторното
устройство на триосните машини е разположено
на кърмата на машината, а не зад кабината[6]. На
машините произвеждани в този период не са поставяни бронирани кабини не е било необходимо,
но сега тази необходимост е налице.

Кабината на машината за разминиране „образец 2016 г.” е бронирана по клас ПЗСА-4 (фиг.11).
В кабината са поставени – автомобилна радиостанция с ултракъси вълни (УКВ) диапазон и
мощност 45 W, стационарен GPS навигатор с
интегрирана цифрова карта на Украйна с мащаб
1:50000. Зад кабината е монтирана автономна дизелна мини електростанция „Dalgakiran DJ 7000
DG-E” турско производство (фиг.12). Гумите на
машината са белоруски „Белшина Бел-95”, които
са много популярни „обувки” за военна техника
на територията на бившия СССР [9].

16

Фиг.11. КрАЗ-5233 ВЕ

Фиг.13. КМУ „HIAB X-CL 8-2”

Фиг. 12. Електростанция „Dalgakiran”

Фиг. 14. КрАЗ 5233ВЕ резервоар

При този вариант на машината е използвана
кран манипулаторна установка (КМУ) шведско
производство „HIAB X-CL 8-2” монтирана отзад
на каросерията като има възможност и за дистанционно управление (фиг.13). Инструменталните кутии са монтирани заедно с КМУ като в тях
се поставят специални принадлежности и колани
на товаро-разтоварни работи и укрепване. Резервоарът за гориво също е брониран за защита от
осколки (фиг.14).

Касата за взривоопасните предмети (детонатори и т.н.) при този вариант е интегриран в
структурата на товарната платформа като при
предишните версии на машината този елемент се
поставяше отделно.
Именно такава машина би било хубаво да
имат нашите модулни формирования за неутрализиране на невзривени боеприпаси, а не да се
преоборудват обикновени товарни автомобили.
Друг момент, е че обслужването на машината на
нейните основни възли и агрегати не би представлявало трудност на нашите специалисти свикнали да работят и обслужват техника на компания
„АВТОКрАЗ”.
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Основните тактико-технически характеристики на машината са посочени в таблица 2.

ИЗВОДИ:
С цел осигуряване прилагането на подходящи решения при избора на различни видове модерни и високо ефективни инженерни машини е
необходимо:
• Окомплектоването на сухопътните формирования с нова техника ще позволи да се приведе
нивото на инженерното осигуряване в съответ18

ствие със съвременните изисквания за използване на механизираните формирования в условия на естествени прегради и бързи маршове;
• Използването на специализираните инженерни машини от силовите министерства при аварийно спасителни дейности и стихийни бедствия в помощ на населението;
• В перспектива поетапното усвояване на техники и технологии за създаване на дистанционно управляеми машини от ново поколение ще
даде възможност за оптимизиране на потребностите от инженерни машини и защитата на
операторите в тях.
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