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ОЦЕЛЯВАНЕ И МОБИЛНОСТ ЗА АСИМЕТРИЧНИ БОЙНИ ДЕЙСТВИЯ

COMMANDO Select - Бронетранспортьор за личен 
състав /БТР или КББМ – колесна бойна бронирана 
машина предлагат подобрена комбинация от 
смъртоносна сила, оцеляване, подвижност и 
устойчивост.  Във всички машини Select е изградена 
изключителна защита за екипажа. По-голямата 
способност за оцеляване, обаче, не означава 
намаляване на Мобилността на машината. 

Тези машини осигуряват По-голяма мобилност, 
от подобни бронирани машини на пазара. 
COMMANDO Select може да бъде конфигурирана 
за настаняване на до 10 бойци трима членове на 
екипажа /командир, водач, стрелец/ плюс десант, 
за да се даде възможност за повече пространство 
за транспортирания личен състав. 



Машина за пряка стрелба снабдена с проверена и доказана 
купола с 90 мм оръдие за допълнителна огнева мощ.

Във вариант като линейка БТР осигурява балистична 
и взривна защита на медицинския екипаж по време 
на манипулации на пациенти и транспортиране.

Заедно с купола 40/50 или комплект за защита на 
стрелеца, възможни са и други конфигурации.

Вариантът за минохвъргачка има възможност 
за стрелба със 120 мм.
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ТЕГЛО
• Брутно тегло на машината ........................................ 17 237 кг (38 000 либри)
• Собствено тегло ............................................................ 15 400 кг (34 600 либри)

РАЗМЕРИ
• Дължина ......................................................................................6 629 мм (261 инча)
• Широчина (обща) ....................................................................2 743 мм (108 инча)
• Височина .....................................................................................3 022 мм (119 инча)
• Пътен просвет ................................................................................660 мм (26 инча)

ПРЕДСТАВЯНЕ
• Скорост по твърда повърхност .................................... 100 км/ч (62 мили/ч)
• Ускорение 0-32 км/ч (0-20 мили/ч) ..............................................................8 сек.
• Ускорение 0-80 км/ч (0-50 мили/час) ....................................................... 30 сек.
• Запас от ход при скорост 64 км/ч ....................................... 644 км (400 мили)
• Диаметър на завиване ......................................................................21,3 м (65 фт)
• Наклон ........................................................................................................................ 60%
• Страничен наклон ................................................................................................. 30%
• Вертикална стена ............................................................................0,56 м (22 инча)
• Брод ........................................................................................................ 1,5 м (60 инча)

ГУМИ .................................................................................................... Michelin 16.00R20 
 XZL вложки със система „Run flat“

ОКАЧВАНЕ ..............................................Напълно независимо предно и задно, 
горни и долни щанги за управление

ЗАДВИЖВАЩА СИСТЕМА
• Двигател ......Cummins 6CTA8.3, максимум 280 к.с., 1118,5 Нанометра (825 lb-ft)
• Трансмисия ............................................................... 6-скоростна, Allison 3500SP

ПРИЦЕЛИ ..................................................................за M36 дневен/нощен прицел

ВЪОРЪЖЕНИЕ..............................Купола: 40 мм MK-19, .50 калибър M2H

ОЦЕЛЯВАНЕ ........... Предпазва от преки и непреки попадения/ пряк  
и непряк обстрел мини и самоделни взривни устройства

COMMANDO SELECT МЕСТА

• БТР
- Купола за стрелба: 3-ма екипаж, 4-ма десантчици
- OGPK или RWS: 3-ма екипаж, 7-на десантчици 

• БТР SWB 
- Кула за стрелба: 3-ма екипаж, 1 десантчик
-  Комплект за защита на стрелеца или Оръжейна станция с 

дистанционно управление: 3-ма екипаж, 2-ма десантчици

• МЕДИЦИНСКА ЕВАКУАЦИЯ
 - 3-ма екипаж и до 2-ма подвижни, 2-ма неподвижни пациенти

• Минохвъргачка
 - Водач, командир, 2-ма като екипаж на минометната установка

• Машина за пряка стрелба с 90 мм оръдие
 - Водач, командир, мерач и пълнач

COMMANDOTM SELECT СПЕЦИФИКАЦИИ НА МАШИНАТА
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