
 
 

 

                                                                                             

 

   Vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv    (Мобільна гаубична система) 

 

  Армійська назва: HMMWV HAWKEYE      
Наша мобільна гаубична система, це 105-мм гаубиця, встановлена на HUMVEE 2-CT™ (2-дверну 
вантажівку) – яка є найлегшою та найбільш маневреною самохідною гаубицею у світі. Система 
складається з двох вантажівок і не використовує причепи, в результаті чого мобільність відповідає 
можливостям транспортних засобів. Завдяки цифровій системі управління вогнем та бортового 
зв'язку відпадає потреба в прив’язках до  вогневих точок, застосуванні бусолі та кабельного зв’язку. 
2-CT™ Hawkeye здатен виконати два постріли і покинути позицію за 3 хвилини (1,5 хвилини до 
першого пострілу). 
Асистуючий автомобіль HUMVEE 2-CT™ обладнаний ременями безпеки та забезпечує чотирьом 
бійцям артилерійського розрахунку високий протиударний рівень захисту. 
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2-CTTM   HAWKEYE  MHS 
Повна маса                                                                                                                                                                                Мобільність 
14,100 фунтів (6 395кг.)                       Зубчасті передні та задні диференціали    Антиблокувальна гальмівна система 
Вантажопідйомність            співвідношенням 3.08:1 Сидіння для 2-х бійців  
в комплектації “A” – 3,130 фунтів (1 420 кг)      Дизельний двигун V8, 6,5 л з турбонаддувом Кут підйому 22º 
в комплектаціях “A” і “В” – 1,770 фунтів (803 кг)       205 к.с. (153 кВт) при 3 400 об/хв Кут спуску заднім ходом 22º 
Коробка передач     Крутний момент (553 Н-м), 1800 об/хв Кут заїзду на перешкоду (кут розриву)25º 
4-ступінчаста автоматична коробка передач  Паливний бак на 25 галонів (95 л) Колеса 37 x 12.5 R - 16.5  
2-ступінчаста роздавальна коробка,                             Електрика Подолання водної перешкоди -  
 передаточні числа: верхня - 1:1, нижня - 2,72:1        Подвійна напруга 14В/28В 30 дюймів (76 см) 
 

2-CT™ АВТОМОБІЛЬ ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ БОЄПРИПАСІВ  
Повна маса                                                                                                                                                                                 
14,100 фунтів (6 395кг.)                        Дизельний двигун V8, 6,5 л з турбонаддувом                Кут підйому 48.8º 
Вантажопідйомність             205 к.с. (153 кВт) при 3 400 об/хв                                     Кут спуску заднім ходом 38.2º  
в комплектації “A” –6,050 фунтів (2,744 кг)      Крутний момент (553 Н-м), 1800 об/хв                             Кут заїзду на перешкоду (кут розриву)25º 
в комплектаціях “A” і “В” – 4,690 фунтів (2127 кг)     Паливний бак на 25 галонів (95 л) Колеса 37 x 12.5 R - 16.5 
Коробка передач      Електрика                                                                                 Подолання водної перешкоди - 
4-ступінчаста автоматична коробка передач  Подвійна напруга 14В/28В                                                   30 дюймів (76 см) 
2-ступінчаста роздавальна коробка,                             Мобільність 60 дюймів (152 см) з комплектом  
передаточні числа: верхня - 1:1, нижня - 2,72:1        Антиблокувальна гальмівна система (АБС)  
Зубчасті передні та задні диференціали                      Сидіння для 4-х бійців 
співвідношенням 3.08:1    
 

 

                                                                  

2-CTTM   HAWKEYE  MHS    
 

RE
V0

21
12

02
1 


