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Сістэма «Паланэз»/«Паланэз-М» уключае ў сябе баявую машыну,
машыну баявога кіравання, транспартна-падстаўку машыну і
ракеты рознага прызначэння ў транспартна-пускавых кантэйнерах.
Баявая машына ўяўляе сабой пускавую ўстаноўку для васьмі 301мм ракет A200/А300 на шасі МЗКЦ 7930.
Устаноўленая ў машыне баявога кіравання апаратура забяспечвае
сувязь з баявымі, транспартна-зараджальнымi і каманднымі
машынамі на адлегласці да 10 кіламетраў у руху і да 30 на
стаянцы. Баявы разлік з чатырох чалавек можа бесперапынна
працаваць да 48 гадзін.
Баявая частка адлучаецца, сістэма навядзення камбінаваная –
інерцыяльная са спадарожнікавай карэкцыяй (GPS). Кругавое
верагоднае адхіленне (КВА) баявой часткі на максімальнай
далёкасці ад 30 да 50 м. Залп з васьмі ракет па васьмі розных
мэтам можа быць выраблены за 50 секунд, падчас падрыхтоўкі да
залпу – 8 хвілін.

Найменне

«Паланэз»

«Паланэз-М»

• 200

• 290

• 50

• 120

8

8

Участак размяшчэння 8 розных
мэтаў, забіваных адным залпам, км

10х10

20х20

Колькасць пускавых кантэйнераў,
шт.

8

8

Колькасць ракет ў адным
боекамплекце, шт.

48 ( в 12-ці 48 ( в 12-ці
КПК)
КПК)

Далёкасць стральбы, км:
• максiмальная
• мiнiмальная
Максімальную колькасць якіх
пабіваюць мэтаў залпам адной БМ,
шт.

Склад дывізіёна, шт.
• БМ
• ТЗМ
• МБУ

• 6
• 3
• 4

• 6
• 3
• 4

Баявая машына «Паланэз БМ»/ «Паланэз-М БМ»
Інфармацыя пра баявую машыну “Паланэз БМ» / «Паланэз-М БМ»
хутка будзе дададзена.

Транспартна-зарадная
«Паланэз-М ТЗМ»

машына

«Паланэз

ТЗМ»

/

Інфармацыя пра транспартна-зарадную машыну «Паланэз ТЗМ» /
«Паланэз-М ТЗМ»
хутка будзе дададзена.

Машына баявога кіравання «Паланэз МБУ» / «ПаланэзМ МБУ»
Інфармацыя пра машыну баявога кіравання «Паланэз МБУ» /
«Паланэз-М МБУ» хутка будзе дададзена.

Камплект пускавых кантэйнераў (КПК)
Інфармацыя пра камплект пускавых кантэйнераў (КПК) хутка будзе
дададзена.

Ракеты
Інфармацыя пра ракеты хутка будзе дададзена.
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