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ВИРОБНИЦТВО
ВИСОКОМІЦНИХ МАТЕРІАЛІВ
є основою нашого УСПІХУ та
КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ , оскільки
це дозволяє нам виготовляти матеріали
з індивідуальними властивостями.

КРАiНИ З ЯКИМИ МИ ПРАЦЮВАЛИ
США

Казахстан

Сьєрра-Леоне

Великобританія

Кенія

Таджикистан

Азербайджан

Молдова

Туркменістан

Гвінея

Перу

Уганда

Ірак

Саудівська Аравія

Ефіопія
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Лінія для формування
ниток синтетичних
безперервних

Бавовнопрядильна
фабрика
Завод
з виробництва
льно-котоніна
Ткацьке
виробництво /
Фарбування
тканин

Виробництво
Conex (вогнестійкий
мета-арамідний
матеріал)
Відділ з розробки
та проектування
швацьких виробів
(включаючи
бронежилети)
Лінія
з виробництва
препрегів

Швацьке
виробництво

Цех формування
композитних
бронешоломів
та бронепластин
Цех високотемпературного спікання
керамічних
бронепластин

Відділ комп’ютерної
розробки
камуфльованих
тканин
Цех надзвукового
плазменого
напилення

Якість виробів ТЕМП-3000 перевіряеться в наших акредитованих ВИПРОБУВАЛЬНИХ ЛАБОРАТОРІЯХ
відповідно до певних загроз. На території компанії функціонують три лабораторії, а саме: лабораторія з контролю
волокон, ниток, пряжі та текстильниї матеріалів; лабораторія із рентгентелевізійного контролю спечених
керамічних пластин; лабораторія з перевірки комплектуючих матеріалів та готових виробів на уламкостійкість
за стандартом НАТО STANAG 2920.
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Механічний цех
з виготовлення
бронепластин із
броньованої сталі
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На основі МАТЕРІАЛІВ ВЛАСНОГО ВИРОБНИЦТВА
ми виготовляємо наступні продукти, які можуть бути
індивідуально налаштовані відповідно до вимог Замовника:

Балістичні шоломи
Бронепластини
Бронежилети прихованого та зовнішнього носіння
Вибухозахисні костюми та екіпірування
Тактичні захисні костюми
Тактичне екіпірування
Балістичні щити
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БАЛІСТИЧНІ ШОЛОМИ

БАЛiСТИЧНi ШОЛОМИ
• Матеріал: пара-арамідна тканина або НВМПЕ
(надвисокомолекулярний поліетилен).

• Зовнішня поверхня має міцне водонепроникне
поліуретанове покриття.

• Матове покриття фарбою.
• Доступні в широкому діапазоні бокових вирізів,
двох розмірах та різних кольорів.

• Температура експлуатації від -40°С до +50°С .
• Захист голови від уламків артснарядів, мін і гранат,

шрапнелі, пістолетних куль калібру 9 мм, ударної хвилі,
та падіння з певної висоти.

Аксесуари
для Шолому
• 4-точкова система кріплення та
регулювання

• Boa® System – революційна система
закриття і регулювання

• Підвісна система кріплення
• Система кріплення з демпферними
елементами

• Рейкові кріплення і адаптери
• Фронтальне кріплення (для пристроїв
нічного бачення, камери, тощо)

• Забрало

• Чохол для шолому
• Транспортна сумка

Система кріплення
з демпферними елементами

Boa® System

Рейкові кріплення і адаптери

Чохол для шолому
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КАСКА-1М

Модель #1 Варіант 1
Модель #1 Варіант 2

Модель #2

Площа захисту: 12.3-13 дм2
Вага: 1.3-1.4 кг
Варіюється залежно від розміру шолома.

Площа захисту: 11.1-11.6 дм2
Вага: 1.2-1.3 кг
Варіюється залежно від розміру шолома.

Площа захисту: 12.3-13 дм2
Вага: 1.3-1.35 кг
Варіюється залежно від розміру шолома.

Модель #3 Варіант 1
Модель #3 Варіант 2
Модель #3 Варіант 3

Високi боковi вирiзи для
комфортного носiння
засобiв зв'язку

Площа захисту: 12.2-13.1 дм2
Вага: 1.3-1.35 кг
Варіюється залежно від розміру шолома.

Площа захисту: 11-11.7 дм2
Вага: 0.9-0.95 кг
Варіюється залежно від розміру шолома.

Площа захисту: 10.3-10.9дм2
Вага: 0.9-0.95 кг
www.temp3000.сom

Варіюється залежно від розміру шолома.
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БРОНЕПЛАСТИНИ

БРОНЕПЛАСТИНИ
з НВМПЕ
Клас захисту за ДСТУ: 2
NIJ 0101.06 Threat Level: IIIA
Вага: 0.5±0.1 кг
Клас захисту за ДСТУ: 3
NIJ 0101.06 Threat Level:
Вага: 1.5±0.1 кг

III

БРОНЕПЛАСТИНИ
з БРОНЕСТАЛi
Клас захисту за ДСТУ: 2
NIJ 0101.06 Threat Level: IIIA
Вага: 1.3±0.1 кг
Клас захисту за ДСТУ: 3
NIJ 0101.06 Threat Level:
Вага: 2.5±0.1 кг

III

Клас захисту за ДСТУ: 4
NIJ 0101.06 Threat Level: Вага: 3.3±0.1 кг

NIJ 0101.06 (Стандарт США) БАЛiСТИЧНi ВИМОГИ
Засіб ураження

Маса (г)

Умовна швидкість
тесту (м/с)

Нова швидкість
тесту (м/с)

.357 SIG FMJ FN

8.0

430± 9.1

448 ± 9.1

.44 Magnum SJHP

15.6

408± 9.1

436 ± 9.1

III

7.62 mm FMJ
Steel Jacketed

9.6

847 ± 9.1

-

IV

.30 calibre M2 AP

10.8

878 ± 9.1

-

Клас захисту
IIIA
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БРОНЕПЛАСТИНИ з КЕРАМiКИ
Клас захисту за ДСТУ: 4
Матеріал: Кераміка / Карбід Кремнію SiC
Вага: 2.2±0.1 кг
NIJ 0101.06 Threat Level: III+ (SS109)
Матеріал: Кераміка / Карбід Кремнію SiC
Вага: 2.0±0.1 кг
NIJ 0101.06 Threat Level: III+ (M995)
Матеріал: Кераміка / Карбід Кремнію SiC
Вага: 2.1±0.1 кг
Клас захисту за ДСТУ: 6
NIJ 0101.06 Threat Level: IV
Матеріал: Кераміка / Карбід Бору B4C
Вага: 2.6±0.1 кг
Клас захисту за ДСТУ: 6
NIJ 0101.06 Threat Level: IV
Матеріал: Кераміка / Карбід Кремнію SiC
Вага: 2.9±0.1 кг
Клас захисту за ДСТУ: 6
NIJ 0101.06 Threat Level: IV
Матеріал: Кераміка / Алюміній Оксид Al2O3
Вага: 3.2±0.1 кг

ДСТУ В 4103-2002 УКРАiНА
Клас
захисту

Патрон

Тип кулі

Маса кулі, г

Швидкість кулі, м/с

Зброя

1

9х18 мм
57-Н-181С

Стальний сердечник

5,9

315±10

Пістолет ПМ

1А

9х18 мм
57-Н-181С

Стальний сердечник

5,9

330±10

Пістолет АПС

2

7,62х25 мм
57-Н-134С

Стальний сердечник

5,5

430±15

Пістолет ТТ

2А

12-го калібру

Куля Бреннеке

35,0

400±15

Мисливська
гладкоствольна рушниця

3,5

910±15

Автомат АК-74

7,9

730±15

Автомат АКМ

3

5,45х39 мм
7Н6
7,62х39 мм
57-Н-231

Стальний сердечник

Стальний
термозміцнений сердечник

3,6

910±15

Автомат АК-74

7,62х54R
57-Н-323С

Сталчьний сердечник

9,6

850±15

Снайперська
гвинтівка СГД

5

7,62х39 мм
БЗ

Стальний
термозміцнений сердечник

7,4

745±15

Автомат АКМ

6

7,62х54R
Б-32

Стальний
термозміцнений сердечник

10,4

830±15

Снайперська
гвинтівка СГД

4
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5,45х39 мм
7Н10
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БРОНЕЖИЛЕТИ ПРИХОВАНОГО НОСІННЯ

БК-1

Клас захисту за ДСТУ

1–2
IIA – IIIA

NIJ Level

Площа захисту: 31–37 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

Імітує і носиться як майка.
Внутрішні кишені для м’якого
балістичного пакету та жорстких
бронепластин.

Виготовлений з еластичної тканини
Heathcoat fabrics®.

Нижню частину виробу можна
заправити в штани, щоб досягти
максимального приховування
бронежилету.

Колір: білий, чорний.

Матеріал м’якого балістичного
пакету: пара-арамід або НВМПЕ
(надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться
в водонепроникному чохлі.

Регулювання і кріплення на торсі чотирма еластичними стрічками
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ОХОРОНЕЦЬ М3

Клас захисту за ДСТУ

1–2
IIA – IIIA

NIJ Level

Площа захисту: 35–40 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

Може використовуватися як елемент ділового костюму.
Тканина зовнішнього чохла може бути обрана за
бажанням Замовника, щоб відповідати діловому костюму.
Захист передньої і задньої частин торсу та плечей.
Наявність гудзиків і плісоровки зі сторони спини, як
додаткові елементи імітації ділового жилету.

Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться
в водонепроникному чохлі.

www.temp3000.сom

Регулювання та кріплення на талії
двома еластичними стрічками.
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БРОНЕЖИЛЕТИ ПРИХОВАНОГО НОСІННЯ

ОХОРОНЕЦЬ+

Клас захисту за ДСТУ

1–2
IIA – IIIA

NIJ Level

Площа захисту: 30 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

Легкий та ергономічний.
Захист передньої і задньої частин торсу.
Зовнішній чохол виготовленний з
ворсового волокна.

Система регулювання і
кріплення в області плечей.

Регулювання і кріплення на талії
за допомогою еластичних стрічок.

Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться
в водонепроникному чохлі.
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КОМФОРТ

Клас захисту за ДСТУ

1–2
IIA – IIIA

NIJ Level

Площа Захисту: 39–45 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

Імітація звичайного жилета для
подорожей, полювання або інших цілей.
Захист передньої, задньої та бокової
частин торсу.
Внутрішні кишені для м’якого балістичного
пакету та жорстких бронепластин.

Імітація блискавки.

Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться
в водонепроникному чохлі.

www.temp3000.сom

Бокова фіксація.
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БРОНЕЖИЛЕТИ ПРИХОВАНОГО НОСІННЯ

ОХОРОНЕЦЬ

Клас захисту за ДСТУ

1–2
IIA – IIIA

NIJ Level

Площа захисту: 31–37 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Легкий та ергономічний.
• Захист передньої і задньої частин торсу.
• Регулювання і кріплення на талії за допомогою
еластичних стрічок.
• Система регулювання і кріплення в області плечей.

Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться
в водонепроникному чохлі.

ОХОРОНЕЦЬ A

Клас захисту за ДСТУ

1–2
IIA – IIIA

NIJ Level

Площа захисту: 33–44 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Захист передньої, задньої та бокової частин торсу.
• Підвищений боковий захист.
• Регулювання і кріплення на талії за допомогою стрічок.
• Система регулювання і кріплення в області плечей.

Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться
в водонепроникному чохлі.
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ОХОРОНЕЦЬ M

Клас захисту за ДСТУ

1–2
IIA – IIIA

NIJ Level

Площа захисту: 31–37 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Захист передньої, задньої та бокової частин торсу.
• Захист 7-го шийного хребця.
• Бокове кріплення і регулювання за допомогою
еластичних стрічок.
• Система регулювання і кріплення в області плечей.
• Знімний балістичний захист паху (за бажанням Замовника).

Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться
в водонепроникному чохлі.

престиж

Клас захисту за ДСТУ

1–2
IIA – IIIA

NIJ Level

Площа захисту: 33–43 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Захист передньої, задньої та бокової частин торсу.
• Регулювання і кріплення на талії виконується за
допомогою еластичних стрічок.
• Підвищенний круговий балістичний захист завдяки
складній конфігурації жилета в області плечей.
• Глибокий овальний виріз горловини виконаний для
поліпшення прихованості бронежилета під сорочкою.

www.temp3000.сom

Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться
в водонепроникному чохлі.
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БРОНЕЖИЛЕТИ ЗОВНІШНЬОГО НОСІННЯ

КОРСАР М3M
• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету
(NIJ Level IIA – IIIA, Клас захисту за ДСТУ 1 – 2).

• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ
(надвисокомолекулярний поліетилен).

• М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин
(NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Система MOLLE.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та поліамідних
тканин власного виробництва.

Модульний тактичний бронежилет.
Багатофункціональний та ергономічний дизайн.
Різні варіанти екіпірування: від комплектації
Plate Carrier до кругового захисту тіла людини.

19

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
Захист передньої та задньої частин торсу
Площа захисту: 37-44 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Система кріплення в області
плечей забезпечує регулювання і
посилену фіксацію.
• Можливість додати жорсткі бронепластини (NIJ Level III – IV, Клас Захисту
за ДСТУ 2 – 6).
• Кріплення та регулювання по талії
за допомогою пряжок, виготовлених
з ударостійкого пластику.
• Безперервна вентиляція повітря
для охолодження та відводу вологи,
здійснюється за допомогою об'ємних
демпферних смуг, розташованих на
внутрішній поверхні бронежилета.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2
Захист передньої, задньої частин
торсу та боків

Площа захисту: 49-62 дм2

Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний захист боків з м'якими
балістичними пакетами.
• Жорсткі бронепластини можуть
бути додані за бажанням Замовника.
• Швидке та комфортне відкриття
та система швидкого від'єднання
захисту боків.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #3
Захист передньої та задньої частин торсу,
боків, шиї та паху

Площа захисту: 61-76 дм2

Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист шиї.
• Зйомний балістичний захист паху.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #4
Захист передньої та задньої частин торсу,
боків, шиї, паху та плечей

• Зйомний балістичний захист стегон.
• Зйомний балістичний захист нижньої частини спини.
• Підсумки для автоматних та пістолетних магазинів, гра-

нат, аптечки та інших цілей.

Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист плечей.

www.temp3000.сom

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

Площа захисту: 70-86 дм2
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БРОНЕЖИЛЕТИ ЗОВНІШНЬОГО НОСІННЯ

КОРСАР М3Mк
Модульний тактичний бронежилет.
Елементи екіпірування можуть використовуватися як окремо, так і комбіновано
для задоволення різних потреб та в залежності від різних рівнів загрози.

• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету
(NIJ Level IIA – IIIA, Клас захисту за ДСТУ 1– 2).

• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ
(надвисокомолекулярний поліетилен)

• М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин
(NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Система MOLLE.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та поліамідних
тканин власного виробництва.
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ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
PLATE CARRIER
Захист передньої та задньої частин торсу

Площа захисту: 15-18 дм2

Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Система регулювання та кріплення в
області плечей.
• Кріплення та регулювання по талії за
допомогою стрічки ремінної та пряжок,
виготовлених з ударостійкого пластику.
• Жорсткі бронепластини вставляються з
передньої та задньої сторони.
• Захист боків з м'якими балістичними
пакетами може бути доданий за бажанням Замовника.
ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2
Захист передньої та задньої частин торсу

Площа захисту: 35-47 дм2

Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• М'які балістичні пакети. Жорсткі
бронепластини можуть бути додані за
бажанням Замовника.
• Кріплення та регулювання по талії за
допомогою стрічки ремінної та пряжок,
виготовлених з ударостійкого пластику.
• Безперервна вентиляція повітря для
охолодження та відводу вологи здійснюється за допомогою об'ємних демпферних смуг, розташованих на внутрішній
поверхні куленепробивного жилета.
ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #3
Захист передньої, задньої частин
торсу та боків

Площа захисту: 47-63 дм2

Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист боків.
• Захист боків може бути доповнений

жорсткими бронепластинами.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #4
Захист передньої та задньої частин торсу,
боків, шиї та паху

Площа захисту: 57-77 дм2

Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист шиї.
• Зйомний балістичний захист паху.
ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #5

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
• Зйомний балістичний захист стегон.
• Зйомний балістичний захист нижньої частини спини.
• Підсумки для автоматних та пістолетних магазинів, гранат,

аптечки та інших цілей.

Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист плечей.
• Модульний захист поясу з м'якими

балістичними пакетами. Регулювання за
розміром і зростом.

• Модульний захист поясу може застосовуватися у кожному варіанті екіпірування.

www.temp3000.сom

Захист передньої та задньої частин торсу, боків,
шиї, паху, плечей та модульний захист поясу
Площа захисту: 84.5-105.5 дм2
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БРОНЕЖИЛЕТИ ЗОВНІШНЬОГО НОСІННЯ

корсар M3

Комфорт, зручність у використанні та надійність.
• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету
(NIJ Level IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).

• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід
або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)

• М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин
(NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та
поліамідних тканин власного виробництва.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
Захист передньої, задньої частин торсу та паху
Площа захисту: 49-53 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Система регулювання та кріплення в області плечей.
• Регулювання по талії.
• Незйомний захист паху. Може бути закріплений

за переднім балістичним пакетом для забезпечення додаткового захисту.

• Три підсумки для шести автоматних магазинів
та два підсумки для ручних гранат на лицьовій
стороні бронежилета.
• Горизонтальне кріплення для штик-ножа на
лицьовій стороні бронежилета.

• Кріплення для рюкзаку CamelBak, що вміщує три
літри питної води.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2

Захист передньої та задньої частин торсу, паху та шиї
Площа захисту: 57-62 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист шиї.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
• Зйомний балістичний захист стегон.
• Зйомний балістичний захист нижньої частини спини.
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корсар

Ергономічний бронежилет с посиленим захистом
боків та широкими операційними можливостями
завдяки системі MOLLE.
• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету (NIJ Level
IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).
• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)

• М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
• Зовнішні кишені для жорстких бронепластин (NIJ Level III – IV,

Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Система MOLLE.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та поліамідних

тканин власного виробництва.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
Захист передньої, задньої частин торсу та боків
ПЛОЩА ЗАХИСТУ: 40-44 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Посилений боковий захист завдяки конфігурації жилета.
• Система регулювання та кріплення в області

плечей забезпечує підвищену фіксацію.
• Кишені для жорстких бронепластин знаходяться на
зовнішній стороні чохла куленепробивного жилету.
• ID-Холдер.
• Регулювання на талії забезпечує міцне кріплення.
• Захист боків може бути доповнений м’якими балістичними пакетами чи жорсткими бронепластинами.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2
Захист передньої та задньої частин торсу, боків, паху та шиї
ПЛОЩА ЗАХИСТУ: 52-56 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист шиї.
• Зйомний балістичний захист паху. Може бути закрі-

плений за переднім балістичним пакетом для забезпечення додаткового захисту. Не обмежує рухи.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
• Зйомна ідентифікаційна панель на задній
стороні жилету (наприклад, “ПОЛІЦІЯ”).
• Підсумки для автоматних та пістолетних
магазинів, гранат, аптечки та інших цілей.

www.temp3000.сom
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БРОНЕЖИЛЕТИ ЗОВНІШНЬОГО НОСІННЯ

корсар M3с
Модульний бронежилет з системою швидкого скиду.
• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету (NIJ Level IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).
• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
• М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин (NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).
• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Система MOLLE.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та поліамідних тканин власного виробництва.
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ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
Захист передньої, задньої частин торсу та боків
Площа Захисту: 49-53 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Можливість швидко звільнитися від бронежилету
завдяки ременній системі швидкого скиду.
• При швидкому скиді бронежилет розпадається
на чотири елементи.

• Регулювання бронежилету за розміром та зростом забезпечується рамними отворами, розташованими на ремінцях швидкого скиду.
• Пластикова смуга, потягнувши яку бронежилет
розпадається, може розташовуватися на правому
чи лівому плечі.

• Зовнішня кишеня для жорсткої бронепластини з
передньої сторони.

• Внутрішня кишеня для жорсткої бронепластини з
задньої сторони.
• Захист боків може бути доповнений м’якими балістичними пакетами чи жорсткими бронепластинами.
• Евакуаційна стропа.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2
Захист передньої та задньої частин торсу, боків,
плечей, шиї
Площа Захисту: 55.5-60 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист шиї та плечей.
• Захист плечей та шиї має перекриття із м’якими

балістичними пакетами захисту грудей та спини,
що забезпечує надійний захист від уламків.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #3
Захист передньої та задньої частин торсу, боків,
плечей, шиї та паху
Площа Захисту: 62.5-67 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету

• Зйомний балістичний захист паху.
• Захист для шиї складається з трьох елементів. Бо-

кові елементи стаціонарно прикріплені до захисної
платформи, тоді як передній елемент знімний або
може відкидатися.

• Зйомний балістичний захист стегон.
• Зйомний балістичний захист нижньої частини спини.
• Підсумки для автоматних та пістолетних магазинів, гранат, аптечки та інших цілей.

www.temp3000.сom

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
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БРОНЕЖИЛЕТИ ЗОВНІШНЬОГО НОСІННЯ

ПАНЦИР 3-95M
ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
PLATE CARRIER З ЖОРСТКИМИ
БРОНЕПЛАСТИНАМИ
Захист передньої та задньої частин торсу
Площа захисту: 15-18 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

•
•
•
•

В базовій комплектації – Plate-Carrier.
Система регулювання в області плечей.
Регулювання в області боків.

Зовнішні кармани для жорстких бронепластин з
переденьої та задньої сторін.

• Демферні вставки з внутрішньої сторони
бронежилету забезпечують комфорт при експлуатації.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2
М'ЯКИМИ БАЛІСТИЧНИМИ ПАКЕТАМИ
Захист передньої та задньої частин торсу, шиї та паху
Площа захисту: 44-47.5 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету

• Зйомний балістичний захист шиї.
• Зйомний балістичний захист паху.

Розроблений для співробітників МВС, інкасаторської служби та
охоронних структур.

• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету (NIJ Level IIA – IIIA,
Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).
• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)

• М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин (NIJ Level III – IV, Клас

Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Система MOLLE.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та поліамідних тканин

власного виробництва.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
• Підсумки для автоматних та пістолетних магазинів, гранат, аптечки та інших цілей.
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ПАНЦИР-РЕЙд
Розроблений для військовослужбовців
спеціальних підрозділів, як модель Plate Carrier.
Може використовуватися як розвантажувальний
жилет без балістичного захисту.

• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету
(NIJ Level IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).

• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід
або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
• М'який балістичний пакет знаходиться в
водонепроникному чохлі.

• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин
(NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Система MOLLE.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та

поліамідних тканин власного виробництва.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
PLATE CARRIER З ЖОРСТКИМИ
БРОНЕПЛАСТИНАМИ
Захист передньої та задньої частин торсу
Площа Захисту: 15-18 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету

• Система регулювання в області плечей.
Плечеві брителі мають демпферну підкладку
для поліпшення комфорту під час носіння.
• Кріплення та регулювання за розміром на
талії виконується за допомогою реміней із
пластиковими пряжками.
• Підсумки для шісти автоматних магазинів.
• Бокові підсумки на блискавці.
• Бокові підсумкі пришиті до чохлу з верньої
частини, але можуть бути відокремлені знизу,
щоб забезпечити кріплення та регулювання
жилета на талії.
• Бокові підсумки можуть буду доповнені
жорсткими бронепластинами.
• Кишеня для документів.
• Ідентифікаційна панель з задньої сторони.
• Безперервна вентиляція повітря для
охолодження та відводу вологи здійснюється
за допомогою сітчатого 3D полотна або
об'ємних демпферних смуг, розташованих на
внутрішній поверхні куленепробивного жилета.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
• Підсумки для автоматних та пістолетних магазинів,

гранат, аптечки та інших цілей.

Захист передньої та задньої частин торсу
Площа Захисту: 27-30 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету
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ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2
З М'ЯКИМИ БАЛІСТИЧНИМИ
ПАКЕТАМ

• М'які балістичні пакети та додаткові жорсткі
бронепластини вставляються у внутрішні кишені.
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БРОНЕЖИЛЕТИ ЗОВНІШНЬОГО НОСІННЯ

корсар M3mп
Модульний тактичний бронежилет.
Призначений для військових та спеціальних підрозділів.
Різні варіанти екіпірування.
•
•
•
•
•
•
•
•

Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету (NIJ Level IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).
Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
Внутрішні кишені для жорстких бронепластин (NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).
Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
Система MOLLE.
Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та поліамідних тканин власного виробництва.
Ідентифікаційна панель з передньої та задньої сторін.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
Захист передньої та задньої частин торсу
Площа захисту: 33 дм2

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2
Захист передньої, задньої частин торсу та боків
Площа захисту: 43 дм2

• Система кріплення та регулювання в області
плечей забезпечує посилену фіксацію.

• Захист боків з м'якими балістичними пакетами може
бути доповнений жорсткими бронепластинами.

• Бокове кріплення та регулювання на талії за допомогою
пряжок, виготовлених з ударостійкого пластику.

• Захист боків кріпиться з задньої сторони за допомогою
системи MOLLE.

• Евакуаційна стропа.
• Безперервна вентиляція повітря для охолодження та

• Захист боків має подвійну фіксацію та додатково
накриваеться клапаном з передньої сторони.

відводу вологи здійснюється за допомогою сітчатого
3D полотна розташованого на внутрішній поверхні
бронежилета. Внутрішні кишені для м'яких балістичних
пакетів на блискавці.
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ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #3
Захист передньої та задньої частин торсу, боків, шиї та паху
Площа захисту: 52 дм2

• Зйомний балістичний захист шиї, що складається
з двох елементів.
ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #4
Захист передньої та задньої частин торсу, боків, шиї, паху,
плечей та рук
Площа захисту: 66 дм2

• Зйомний захист плечей.

Захист передньої та задньої частин торсу, боків, шиї, паху,
плечей та рук
Модульна Система Захисту Поясу – Захист стегон та
нижньої частини спини
Площа захисту: 104 дм2

www.temp3000.сom

• Зйомний балістичний захист паху.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #5

• Модульна система захисту поясу має евакуаційну стропу.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ

• Підсумки для автоматних та пістолетних магазинів,
гранат, аптечки та інших цілей.
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БРОНЕЖИЛЕТИ ЗОВНІШНЬОГО НОСІННЯ

КОРСАР Ф

NIJ Level

IIIA – III+
Захист передньої та задньої частин торсу
Площа захисту: 40 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

Вага: 6.8 кг

• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету
(NIJ Level IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).

• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)

• М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин
(NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Система MOLLE.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та поліамідних
тканин власного виробництва.
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• Кріплення та регулювання в плечах за допомогою
пряжок, виготовлених з ударостійкого пластику.
• Демпферна підкладка в області плечей для
поліпшення комфорту під час носіння.
• Бокове регулювання.
• Регулювання на талії за допомогою еластичного поясу.
• Безперервна вентиляція повітря для охолодження та
відводу вологи здійснюється за допомогою сітчастого
3D полотна розташованого на внутрішній поверхні
бронежилета.
• Люверси для швидкого видалення води та вологи
з чохла бронежилета.
• Доповнений підсумками для шести магазинів
M16F1 / M653 / M4 та чотирьох магазинів M14.

• Евакуаційна стропа.
• Транспортна сумка.
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БРОНЕЖИЛЕТИ ЗОВНІШНЬОГО НОСІННЯ

корсар-штурм
Підвищена ергономічність м'яких балістичних пакетів.
Оригінальна система кріплення бокового захисту.

• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету
(NIJ Level IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).

• Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід або
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)

• М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин
(NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Система MOLLE.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліефірних та поліамідних
тканин власного виробництва.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #1
Захист передньої, задньої частин торсу та боків
Площа захисту: 53-59 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Системи кріплення в області плечей забіспечує надійну фіксацію.

• Зйомний балістичний захист боків.
• Захист боків може бути доповнений м’якими балістич-

ними пакетами чи жорсткими бронепластинами.

• В області грудей захист боків кріпиться за допомогою
застіжок і накривається грудним клапаном для більш
надійної фіксації.

• Боковий захист складається з двох частин, які з'єднані
пружним шнуром за допомогою системи MOLLE.
• М'яких балістичні панелі мають складний фігурний
контур для посилення захисту торса.

• Зєднаний захист боків закривається подвійним клапаном зі сторони спини.
• Евакуаційна стропа.

ВАРІАНТ ЕКІПІРУВАННЯ #2
Захист передньої та задньої частин торсу, боків, шиї та паху
Площа захисту: 65.5-73 дм2
Варіюється залежно від розміру бронежилету.

• Зйомний балістичний захист шиї.
• Захистом шиї може складатися з двох або трьох частин
(за вимогою Замовника).

• Зйомний балістичний захист паху.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
• Зйомний балістичний захист стегон.
• Зйомний балістичний захист нижньої частини спини.
• Підсумки для автоматних та пістолетних магазинів,

гранат, аптечки та інших цілей.
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КОРСАР МПЛ
Призначений для берегової охорони, морської піхоти і флоту.
Комфорт у воді завдяки своїй плавучості.

Захист передньої, задньої частин торсу та коміру
Площа захисту: 52.7 дм2
Вага: 4.9 кг

• Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету
(NIJ Level IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).

• Матеріал м’якого балістичного пакету:

НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен).

• М'який балістичний пакет знаходиться в

водонепроникному чохлі разом з елементом плавучості.

• Водонепроникний чохол виготовлений з неопрена.
• Внутрішні кишені для жорстких бронепластин
(NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).

• Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см і 25 х 35 см.
• Зовнішній чохол виготовлений з поліамідних
тканин з водонепроникним поліуретановим
покриттям власного виробництва.

•
•
•
•

Люверси для швидкого видалення води з чохла бронежилета.
Регулювання в області плечей.
Регулювання за розміром на талії.
Додатковий боковий захист може бути доданий
за бажанням Замовника.

• Комір прикріплений до задньої частини бронежилету
і додатково закріплюється застіжками до передньої
частини. Комір має кишеню для м'яких балістичних
панелей і елементів плавучості.

• Безперервна вентиляція повітря для охолодження та

• Евакуаційна стропа.
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відводу вологи здійснюється за допомогою об'ємних
демпферних смуг, розташованих на внутрішній поверхні
бронежилета.
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ТАКТИЧНІ ЗАХИСНІ
БРОНЕЖИЛЕТИ
ЗОВНІШНЬОГО
КОСТЮМИ НОСІННЯ

корсар Mт
Захист передньої та задньої частин торсу
Площа Захисту: 45 дм2

35
Корсар Мт створено на основі досвіду участі підрозділів
силових структур України в бойових діях останніх років.
Призначений для індивідуальної захисту екіпажів бойових машин від осколків снарядів та броні, пістолетних
куль калібру 9 мм, а також від впливу підвищеної температури та вогню.

Протиосколкова стійкість V50
при обстрілі імітаторами осколків FSP
масою 1,1 г не менше 600 м / с.

При впливі підвищених температур тканина стає щільніше і утворює обвуглену, але міцну поверхню, яка продовжує забезпечувати відмінну термічну ізоляцію шкірних
покривів. Conex не плавиться і не утворює патьоків, має
низьку теплопровідність і стабільну антистатику. Переплетення тканини забезпечує високі розривні навантаження і підвищену стійкість до стирання.

Внутрішні кишені для м'якого балістичного пакету (NIJ Level IIA – IIIA, Клас Захисту за ДСТУ 1 – 2).
Матеріал м’якого балістичного пакету: пара-арамід.
М'який балістичний пакет знаходиться в водонепроникному чохлі.
Зовнішні кишені для жорстких бронепластин (NIJ Level III – IV, Клас Захисту за ДСТУ 2 – 6).
Розмір жорстких бронепластин: 25 х 30 см.
Зовнішній чохол виготовлений з метаарамідної тканини власного виробництва.

Максимальний захист торсу, з акцентом на талію та боки, досягаеться за рахуном складної
конфігурації бронежилета.

• Регулювання в області плечей.
• Регулювання за розміром на талії.
• Евакуаційна стропа.
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•
•
•
•
•
•
•

Зовнішній чохол бронежилета виготовляється з негорючого метаарамідной тканини власного виробництва
Conex – температура займання 610°С. Унікальні властивості матеріалу Conex, а саме, термо- та вогнестійкість,
закладені на молекулярному рівні, тому вони не змінюються і повністю зберігаються протягом всього терміну
експлуатації. Завдяки самозатуханню Conex забезпечує
захист від опіків другого і третього ступеня.
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ТАКТИЧНЕ ЕКІПІРУВАННЯ

РОЗВАНТАЖУВАЛЬНА СИСТЕМА
Складається з трьох елементiв:

Нагрудний Елемент
з Системою MOLLE
• Ергономічний носій з системою MOLLE для кріплення
різноманітних підсумків та аксесуарів.
• Зовнішній матеріал: високоміцні поліамідні тканини
власного виробництва.
• Внутрішній матеріал: сітчаста тканина.
• Велика кишеня на блискавці.
• Кріплення та регулювання за допомогою
пластикових пряжок.

Плечовий Елемент
з Системою MOLLE
• Демпфуюча прокладка в плечовій зоні для поліпшення
комфорту та розподілу навантаження.
• Ремені для кріплення поясу дозволяють регулювати
виріб за зростом.
• Евакуаційна стропа.

Вантажно-Розвантажувальний Пояс
• Демпфуюча прокладка по всьому периметру для
покращення комфорту.
• Пояс допомагає рівномірно розподіляти вагу по всьому тілу.
• Може бути доповнений м'якими балістичними панелями.
• Інтегрована система MOLLE для підсумків та аксесуарів.
• Чотири ремені з застіжками для кріплення плечового елементу.
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ТАКТИЧНi ЖИЛЕТи
модель 1
модель 2
•
•
•
•

Легкий жилет виготовлений з сітчастого дихаючого матеріалу.
Міцна передня блискавка.
Швидке одягання та зняття жилета.
10 кишень для різних цілей.

• Легкий жилет виготовлений з сітчастого дихаючого матеріалу.
• Кишені та підсумки для 8 автоматних магазинів і 2 гранат,

та 2 утилітарні кишені на передній стороні.

• Система MOLLE на спині для кріплення MOLLE підсумків.
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ТАКТИЧНІ ЗАХИСНІ КОСТЮМИ

МОДУЛЬНА СИСТЕМА ЩИТ
Призначена для індивідуального захисту людини
від ураження холодною зброєю та від ударів
енергією до 20 Дж. Це ефективний та надійний
комплект, який може використовуватися під час
масових заворушень та в інших тактичних ситуаціях.

Площа захисту: 75.2 дм2
Вага: 6.8±0.1 кг
Захисні елементи можна використовувати окремо.
ЖИЛЕТ
Круговий захист передньої та задньої частин торсу та плечей.
Площа захисту: 40 дм2
Вага: 4.2±0.1 кг

• Захист передньої та задньої частин торсу та плечей
від ураження холодною зброєю забезпечується
додатковими захисними та амортизаційними вставками.
• Захисні вставки можуть бути виготовлені з
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен) або
алюмінієвого сплаву.
• Кишені для спеціальних засобів на передньй
зовнішній поверхні.

• Накладний захист плечей з захисними вставками.
• Система MOLLE.

ЩИТКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ РУК
Захист від від плеча до кисті.
Площа захисту: 8.8 дм2
Вага: 0.4±0.05 кг

• Два пов'язані елементи:

• Захист від плеча до ліктя.
• Захист від ліктя до кисті.

• Прикріплені до жилета в області плеча.
• Кріпляться та регулюються на руці за допомогою

еластичних стрічок та текстильної застібки.
ШОРТИ
Захист паху та передньої частини стегна.
Площа захисту: 7.4 дм2
Вага: 0.7±0.1 кг

• Кріпляться та ругулюються на талії за допомогою ременя.
• Рознімні блискавки для швидкого одягання та зняття

шортів поверху штатного обмундирування.

• Демпфуючі вкладки та захисні протиударні елементи
– захист паху, передньої та бокової частини стегна.
• Посилена демпферна прокладка для пом’якшення
впливу ударів в області куприка.
ЩИТКИ ДЛЯ ЗАХИСТУ НІГ
Захист від коліна до ступні.
Площа захисту: 19 дм2
Вага: 0.55±0.05 кг

• Захист гомілковостопного суглоба, гомілкової частини
та колінного суглоба.
• Кріплення за допомогою еластичних та ремінних
стрічок і текстильної застібки.
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МОДУЛЬНА СИСТЕМА КОРСАР М3М
Площа захисту: 228.5 дм2
Вага: 8.4 кг
ЗАХИСТ ПЕРЕДНЬОЇ ТА ЗАДНЬОЇ
ЧАСТИН ТОРСУ
NIJ Level: IIA – IIIA
Клас захисту за ДСТУ: 1 – 1А
Площа захисту: 44 дм2
Вага: 1.7 кг
Додатково може комплектуватися
жорсткими бронепластинами.
БАЛІСТИЧНИЙ ЗАХИСТ ШИЇ
Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г, V50 – 570 м/с.
Площа захисту: 5 дм2
Вага: 0.075 кг
МОДУЛЬНИЙ ЗАХИСНИЙ
БАЛІСТИЧНИЙ ПОЯС
Модульний захисний балістичний
пояс може бути доповнений
балістичними захистом паху, боків,
нижньої частини спини та стегон.
NIJ Level: IIA – IIIA
Клас захисту за ДСТУ: 1 – 1А
Площа захисту: 11.5 дм2
Вага: 0.43 кг
Балістичний захист паху
NIJ Level: IIA – IIIA
Клас захисту за ДСТУ: 1 – 1А
Площа захисту: 8 дм2
Вага: 0.3 кг
Балістичний захист нижньої частини
спини
NIJ Level: IIA – IIIA
Клас захисту за ДСТУ: 1 – 1А
Площа захисту: 9 дм2
Вага: 0.13 кг

Балістичний захист стегон
Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г, V50 – 370 м/с.
Площа захисту: 11 дм2
Вага: 0.16 кг
КРУГОВИЙ ЗАХИСТ РУК
Складається з:
Захисна плечова накладка
NIJ Level: IIA – IIIA
Клас захисту за ДСТУ: 1 – 1А
Площа захисту: 11 дм2
Вага: 0.16 кг
Захист рук від плеча до ліктя
NIJ Level: IIA – IIIA
Клас захисту за ДСТУ: 1 – 1А
Площа захисту: 19 дм2
Вага: 0.28 кг
Захист рук від ліктя до кисті
Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г, V50 – 370 м/с.
Площа захисту: 27 дм2
Вага: 0.4 кг
КРУГОВИЙ ЗАХИСТ НІГ
Складається з:
Круговий захист стегна
Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г, V50 – 370 м/с.
Площа захисту: 138 дм2
Вага: 0.56 кг
Захист колін
Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г, V50 – 370 м/с.
Площа захисту: 10 дм2
Вага: 0.15 кг
Захист гомілкової частини
Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г, V50 – 370 м/с.
Площа захисту: 35 дм2
Вага: 0.52 кг

елементами системи.

• Елементи системи можуть використовуватися окремо залежно від рівня
загрози та потреб місії.
• М'які балістичні пакети можуть бути доповнені жорсткими
бронепластинами для підвищення рівня захисту.
• Система MOLLE для кріплення додаткового спорядження.
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• Розроблена для спеціальних підрозділів. Круговий захист тіла людини.
• Ергономічність за рахунок мобільних з'єднань між балістичними
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ТАКТИЧНІ ЗАХИСНІ КОСТЮМИ

КОМБiНЕЗОН ТАНКiСТА
Комбінезон призначений для індивідуальної захисту
військовослужбовців, що входять до складу екіпажів
БМП, БТР, танків, САУ та інших бойових машин від
впливу підвищених температур і пламені. Може
використовуватися в комбінації з бронежилетом "Корсар
МТ" для захисту від уламків снарядів і броні, а також від
пістолетних куль 9-мм калібру.

Виготовлений з вогнетривкого
метаарарамідного матеріалу
Conex (температура займання – 610 °С).

• Центральна застібка-блискавка.
• Два положення коміру – відкладний та стійка
(фіксується за допомогою клапана).
• Дві нагрудні кишені з двостороннім доступом
під праву і ліву руку, нарукавні кишені для
особистих речей та кишені на стегнах.
• Регулювання на талії.
• Ліктьові і колінні кишені для вставки
захисних демпферів для запобігання травм під
час роботи в бойовому транспорті.
• Всі строчки мають подвійне виконання для
поліпшення міцності вироби.
• Евакуаційна стропа для швидкої евакуації з
бойової машини. Система евакуаційних ременів
знаходяться з внутрішньої сторони виробу та в
разі необхідності витягується з розрізу на спині.
• Регулювання манжетів та краю брюк
здійснюється за допомогою блискавки та
резинки для фіксації.
• Клапан з тильного боку брюк має дві
блискавки та може відкриватися за допомогою
лише однією рукою.
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МОДУЛЬНИЙ КОСТЮМ
ВiД ДОТИЧНИХ ПОРiЗiВ
• Розроблений для військовослужбовців антитерористичних
та спеціальних підрозділів.
Двошарова конструкція:

• Зовнішній шар з високоміцної поліамідної тканини
власного виробництва із вплетеним вольфрамовим дротом.
• Внутрішній шар з бавовняного трикотажного полотна.
• Твердість і щільність вольфраму гарантують відмінний
захист від дотичних порізів.
• Двошарова конструкція запобігає можливі натирання,
підвищує гігроскопічність та повітропроникність костюма.

ЕЛЕМЕНТИ КОСТЮМУ:
КУРТКА З КАПЮШОНОМ

• Захищае торс, руки, шию та голову від
дотичних порізів.
БРЮКИ

• Застібаються та регулюються на поясі,
додатково мають дві стрічки ремінні, які
утримують брюки на плечах.
МАСКА ДЛЯ ЗАХИСТУ ГОЛОВИ

• Захищає обличчя і голову. Має вирізи для
очей та рота.
РУКАВИЦІ ІЗ ЗАХИСТОМ ДО ЛІКТЯ

www.temp3000.сom
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ВИБУХОЗАХИСНІ КОСТЮМИ

ВИБУХОЗАХИСНИЙ КОСТЮМ
КС-1 Модель 1
Площа захисту: 227-242 дм2
Варіюється залежно від розміру вибухозахисного костюму.

Вага: 25-30 кг
Варіюється залежно від розміру вибухозахисного костюму.

Захист від вражаючих засобів: уламок 1,1 г швидкість 570 м/с.
Посилена площа захисту: 23 дм2
Захист від вражаючих засобів: граната Ф-1 на відстані до 1 м,
ОЗМ-72 на відстані 5 м.

• Захищає від ударних хвиль, уламків, теплового
впливу та інших загроз.
• Костюм КС-1 пройшов попередні та державні
випробування на військовому полігоні, міжвідомчу
комісію та прийнятий на озброєння МВС та ЗС України.
• Свідоцтво МО України про прийняття на озброєння – A330J.
• Зовнішній матеріал виробу: вогнестійка мета-арамідна
тканина Conex із антистатичною обробкою власного
виробництва.
• Транспортна сумка.

ДОДАТКОВІ АКСЕСУАРИ
• Радіостанція з системою VOX (прийом – відповідь).
• Телескопічний маніпулятор 2,7 м для захвату
предметів вагою 3-5 кг.
• Система охолодження для трикотажного костюма.
• Система охолодження шолому.
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ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ВИБУХОЗАХИСНОГО
КОСТЮМУ:
ШОЛОМ З СИСТЕМОЮ ОХОЛОДЖЕННЯ ПОВІТРЯ
• Захист голови.

• Система охолодження вбудована в шолом
для забезпення обдуву захисного бронескла та
запобігання його запотіванню.

• Охолодження обличчя та шиї.
• Додаткове полікарбонатне скло (ДСТУ – 1А).

КУЛЕСТІЙКЕ СКЛО
• Захист обличчя встановлений на бронеметалевій
пластині та розташований в додатковій нагрудній кишені.

• Бронеметал із твердого алюмінієвого сплаву забезпечує
інтегральний захист голови, шиї та грудної клітини.
• Розмір кулестійкого скла: 250 x 250 мм. Витримує
постріл пістолета ТТ із 5 м.

ЗАХИСНА КУРТКА
• Захист передньої та задньої частин торсу.

• Підвищений захист шиї, забезпечений високим коміром.
• Круговий захист від ураження уламком 1,1 г – 570 м/с

та вибухової хвилі по всьому периметру.

• Накладний посилений захист з лицьової сторони
(від обличчя до паху). Витримує вибуховий вплив
гранати Ф-1 та ОЗМ-72.
• Дизайн забезпечує можливість зняття куртки
зусиллям однією рукою.

• Куртка повністю відкривається по лівому боці.

ДОДАТКОВІ КИШЕНІ
• 7 кишень для індивідуальних засобів спорядження.
СИСТЕМА ОХОЛОДЖЕННЯ ТІЛА
• Охолоджувальний трикотажний костюм циркулює
крижану воду навколо всього тіла.

• Зйомний компактний вузол охолодження води
розташовується в додатковому ранці, котрий
кріпиться на спині костюма.

ЗАХИСНІ БРЮКИ
• Всесторонній захист ноги (від стопи до пояса) від
ураження уламком 1,1 г – 570 м/с.

ЗАХИСНІ БОТИ
• Захист стопи від ураження уламком 1,1 г – 570 м/с.

• Підошва ботів виконана із струмовивідної гуми.
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• Кріпляться на талії людини та на регулювальних підтяжках.
• Рознімання за допомогою блискавок з тильного боку ніг.
• Захисні шкіряні накладки в області коліна.
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ВИБУХОЗАХИСНІ КОСТЮМИ

ВИБУХОЗАХИСНИЙ КОСТЮМ
КС-1 Модель 2
Площа захисту: 133-145 дм2
Варіюється залежно від розміру вибухозахисного костюму.

Вага: 20-23 кг
Варіюється залежно від розміру вибухозахисного костюму.

Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г швидкість 540 м/с.
Посилена площа захисту: 20 дм2
Захист від вражаючих засобів: МОН-50 на відстані 10 м,
ПМН-2 на відстані 1 м.

• Захищає від ударних хвиль та теплового впливу.
• Зовнішній матеріал виробу: вогнестійка мета-

арамідна тканина Conex із антистатичною обробкою
власного виробництва.

• Транспортна сумка.

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ВИБУХОЗАХИСНОГО КОСТЮМУ:
ШОЛОМ ІЗ ЗАБРАЛОМ
• Костюм екіпірується кулезахисним шоломом
(Клас Захисту за ДСТУ – 1).

• Зйомне забрало з полікарбонатного пластика.
• Забрало утримує уламок 1,1 г зі швидкістю 420 м/с.

ЗАХИСНА КУРТКА
• Захист передньої, задньої та бокових частин торсу і шиї.

• Збільшений захисний фартух, котрий захищає
ноги нижче колін.

• Утримує уламок 1,1 г зі швидкістю 540 м/с.
• Посилений захист із бронеметалу в області грудей,

спини, шиї і паху витримує постріл пістолета ТТ.
ЗАХИСТ РУК
• Зйомний захист рук (від плеча до кисті).

ЗАХИСТ КОЛІН (колінні накладки)
• Балістичні накладки зі шкіряними нашивками в області
колін утримують уламок 1,1 г зі швидкістю 540 м/с.

• Пристрій для зняття статичної електрики.
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ВИБУХОЗАХИСНИЙ КОСТЮМ
КС-1 Модель 3
Площа захисту: 99 дм2
Варіюється залежно від розміру вибухозахисного костюму.

Вага: 10,5 кг
Варіюється залежно від розміру вибухозахисного костюму.

Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г швидкість 540 м/с.
Посилена площа захисту: 20 дм2
Захист від вражаючих засобів: МОН-50 на
відстані 10 м, ПМН-2 на відстані 1 м.

• Захищає від ударних хвиль та теплового
впливу.
• Зовнішній матеріал виробу:
вогнестійка мета-арамідна
тканина Conex із
антистатичною обробкою
власного виробництва.
• Транспортна сумка.

ОСНОВНІ ЧАСТИНИ ВИБУХОЗАХИСНОГО
КОСТЮМУ:
ЗАХИСТ ПЕРЕДНЬОЇ, ЗАДНЬОЇ ЧАСТИН ТОРСУ
ТА БОКІВ
Площа захисту: 46,5 дм2

• Зовнішні кишені з лицьової та задньої сторін для
жорстких бронепластин.
• Зйомний захист боків.

ЗЙОМНИЙ БАЛІСТИЧНИЙ ЗАХИСТ ШИЇ
Площа захисту: 22 дм2
ЗЙОМНИЙ БАЛІСТИЧНИЙ ЗАХИСТ ШИЇ
Площа захисту: 12 дм2

ЗЙОМНИЙ БАЛІСТИЧНИЙ ЗАХИСТ ШИЇ
Площа захисту: 12 дм2
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• Захист паху може бути доповнений жорсткими
бронепластинами.
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ВИБУХОЗАХИСНЕ ЕКІПІРУВАННЯ

ПРОТИОСКОЛКОВЕ ПОКРИВАЛО ПК-1

Внутрішній діаметр: 800±50 мм
Зовнішній діаметр: 900±50 мм
Висота кільця: 600±50 мм
Вага: 17 кг
Розмір: 2600 x 1200 мм
Розмір в складеному вигляді по ширині: 1300 x 1200 мм
Розмір в складеному вигляді по довжині: 2600 x 600 мм
Розмір додаткової балістичної накидки: 1500 x 1500 мм
Вага додаткової балістичної накидки: 6.5 кг

• Протиосколкове покривало витримує підривання гранати РГО в збірці із 200-грамовою тротиловою шашкою.
• В зібраному вигляді ковдра попереджує ураження від
уламку більше 740 м/с.
• Зовнішній матеріал виробу: вогнестійка мета-арамідна тканина Conex власного виробництва.
• Транспортувальні ремені по кутах для зручності розгортання, переміщення та регулювання.
• Срічка ремінна з текстильною застібкою по всьому периметру.
• При складанні в кільце краї з’єднуються між собою з
перекриттям на текстильну застібку.
• Попереджувальні знаки про небезпеку «вибухові
речовини» оранжевого кольору.
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ПРОТИОСКОЛКОВИЙ ФАРТУХ
NIJ Level: II
Клас захисту за ДСТУ: 1А
Захист від вражаючих засобів:
уламок 1,1 г, швидкість 540 м/с.
Вага: 5 кг
Розмір: 1.2 x 0.55 м

• Призначений для розмінування та максимально
можливого захисту від уламків та вибухів
протипіхотних безоболонкових мін.
• Використовується в комплекті з протикульовим
шоломом «Каска-1М», який оснащений забралом із
полікарбонатного скла.
• Зовнішній матеріал виробу: вогнестійка метаарамідна тканина Conex власного виробництва.
• Зовнішня кишеня на лицьовій стороні.
• Регулювання на талії за допомогою стрічки ремінної.
• Транспортна сумка.
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БАЛІСТИЧНІ ЩИТИ

БАЛiСТИЧНИЙ ЩИТ БЗС-75-2А

модель 1

Клас захисту за ДСТУ: 3 (+2) / 4 (+2)
Площа захисту жорсткої бронепластини: 38 дм2
Площа захисту м’якого балістичного пакету: 20 дм2
Балістичний Матеріал: Сталь
Вага: 16.5±2 кг / 25±2 кг

• Висота – 1200 мм, ширина – 400 мм.
• Оглядове вікно з куленепробивного скла (4 клас захисту за ДСТУ).

Висота – 250 мм, ширина – 70 мм, товщина – 50 мм.

• М’який балістичний пакет (2 клас захисту за ДСТУ) кріпиться до
жорсткого елементу бронещита з нижньої частини.
• Трапецієподібна ручка з внутрішньої сторони щита.
• Підвісна система для утримання щита на торсі:
• Регулюється за розміром та зростом.
• Допомагає рівномірно розподіляти вагу по всьому тілу, щоб уникнути втоми.
• Дає змогу здійснити швидкий скид щита.
• Дозволяє утримувати щит однією рукою, щоб мати змогу вести
вогонь з короткоствольної зброї.

БАЛiСТИЧНИЙ ЩИТ БЗС-75-2А

модель 2
Клас захисту за ДСТУ:
• Жорстка бронепластина – 6
• М’який балістичний пакет – 2
Площа захисту жорсткої бронепластини: 17.8 дм2
Площа захисту м’якого балістичного пакету: 11.3 дм2
Вага: 10.5±0.5 кг
Матеріал жорсткої бронепластини:
Кераміка/Карбід Кремнія SiC чи Оксид Алюмінію Al2O3
Матеріал м’якого балістичного пакету:
НВМПЕ (надвисокомолекулярний поліетилен)
Матеріал зонішнього чохла:
високоміцна поліамідна тканина власного виробництва.

• Висота – 810 мм, ширина – 400 мм.
• Демпферна накладка для зручного утримання бронещита однією або

двома руками.
• Текстильна застібка для кріплення розпізнавальних маркерів.
• Підвісна система для утримання щита на торсі:
		 • Регулюється за розміром та зростом.
		 • Допомагає рівномірно розподіляти вагу по всьому тілу, щоб уникнути втоми.
• Дає змогу здійснити швидкий скид щита.
• Дозволяє утримувати щит однією рукою, щоб мати змогу вести вогонь
з короткоствольної зброї.
• Щит може бути доповнений комплектом для забезпечення відеоспостереження.
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БАЛiСТИЧНИЙ ЩИТ БЗС-75-1
NIJ Level: III – IV

Клас захисту за ДСТУ: 2–6
Площа захисту: 22 дм2
Балістичний матеріал: Сталь/Кераміка
Вага: 5.5±0.5 кг/10.5±0.5 кг

•
•
•
•

Висота – 400 мм, ширина – 600 мм.
Щит зігнутий під кутом 120° від середини.
Дві ручки з внутрішньої сторони для зручного носіння щита однією рукою.
Демфери з внутрішньої сторони, що стикаються з рукою та торсом, для
покращення комфорту.
• Тканинний чохол. Колір зовнішнього чохла – за запитом Замовника.
• Розпізнавальні знаки можуть бути нанесені на зовнішній чохол щита.
• Транспорта сумка.

БАЛiСТИЧНИЙ ЩИТ БЗС-75-3
Клас захисту за ДСТУ: 4
Площа захисту: 85 дм2
Балістичний матеріал: Сталь
Вага: 45±2 кг

• Висота – 1700 мм, ширина – 500 мм.
• Оглядове вікно з куленепробивного скла
(4 клас захисту за ДСТУ). Висота – 250 мм,
ширина – 70 мм, товщина – 50 мм.
• Трапецієподібна ручка з внутрішньої
сторони щита.
• Три обгумовані колеса: два неповоротних
колеса в передній частині рами та колесо по
центру, що обертається на 360°.
• Тканинний чохол. Колір зовнішнього
чохла – за запитом Замовника.
• Розпізнавальні знаки можуть бути
нанесені на зовнішній чохол щита.
• Транспорта сумка.
www.temp3000.сom
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АКСЕСУАРИ

TACTICAL EQUIPMENT

Сумiснi з
Системою MOLLE

Підсумок для рації

Підсумок для 3-х
автоматних магазинів

Підсумок для 2-х
автоматних магазинів

Підсумок для гранат

Підсумок для 1-го/2-х
автоматних магазинів

Підсумок для
особистих речей

Підсумок для
наручників
Сумка
“Невисипайка”

Підсумок
для патронів

Підсумок для
індивідуального
ліхтаря

Підсумок аптечка

Сумка для особистого майна

www.temp3000.сom

Підсумок для
фляги
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