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СТИСЛА ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАННЮ 
ГРАНАТОМЕТУ PANZERFAUST 3 

1. Загальні відомості про гранатомет Panzerfaust 3.
Сімейство ручних гранатометів Panzerfaust 3 використовуються для

знищення броньованої і неброньованої техніки, а також живої сили 
противника, яка знаходиться у бетонному укритті.  

Гранатомет Panzerfaust 3 конструктивно складається з модуля управління 
вогнем та одноразового пускового пристрою, що являє собою ствол, 
споряджений у заводських умовах надкаліберною гранатою і вишибним 
зарядом. Основні характеристики гранатомету Panzerfaust 3:  

- калібр ствола – 60 мм;
- калібр гранати – 110 мм;
- довжина гранатомету – 1230 мм;
- маса у бойовому положенні – 12,8 кг;
- ефективна дальність стрільби – 300 м (вночі) / 400 м (вдень);
- початкова швидкість польоту гранати – 165 м/с;
- максимальна швидкість польоту гранати – 250 м/с;
- час польоту гранати на дальність 300 м – 1,55 с;
- бронепробивна спроможність – 400 мм;
- залізобетонопробивна спроможність – 240 мм;
- мінімальна площа приміщення, з якого можна вести вогонь – 12 м2;
- мінімальна безпечна відстань від задньої частини гранатомету до стіни

або до людей під час здійснення пострілу – 2 м.
Для Panzerfaust 3 випускаються кілька типів пострілів, основні з яких є: 

DM12 зі звичайною кумулятивною 
бойовою частиною;  

DM21 з тандемною кумулятивною 
бойовою частиною;  

DM32 (Bunkerfaust) з 
багатоцільовою проникаючою осколковою 
бойовою частиною, яка підривається з 
невеликою затримкою після пробиття 
укриття, що забезпечує ураження живої 
сили противника за укриттям.  



Гранатомет побудований по схемі Девіса. Під час запуску гранати 
порохові гази не напряму виходять з пускової труби, а виштовхують з її 
хвостової частини протимасу (металевий порошок) для компенсації віддачі, а 
самі порохові гази виходять через дульний зріз. Таке технічне рішення 
дозволило виконувати постріл з замкненого простору (з кімнати) за умови, що 
дульний зріз знаходиться ззовні замкненого простору. Після виходу із ствола 
граната додатково розганяється за допомогою ракетного прискорювача. 
Стабілізатори, що розкладаються, стабілізують траєкторію польоту гранати.  

Модуль управління вогнем включає в себе: 
- ударно-спусковий механізм; запобіжник;
- складані рукояті (передню і задню);
- складаний плечовий упор;
- оптичний приціл з далекомірною сіткою.

Перед стрільбою модуль управління вогнем стрілець приєднує до 
одноразового пускового пристрою. Після пострілу модуль управління вогнем 
від’єднується від порожнього стволу та, за потреби, приєднується до 
наступного спорядженого стволу. Модулі управління вогнем уніфіковані та 
можуть бути приєднані до любих типів пускових пристроїв сімейства 
Panzerfaust 3. Існує ще осучаснений, комп’ютеризований, модуль управління 
вогнем, оснащений лазерним далекоміром, що дозволило збільшити ефективну 
дальність стрільби до 600 м.  



2. Порядок застосування гранатомету Panzerfaust 3.
Відкрити замок з торця фанерного ящика та дістати тубус з пусковим

пристроєм, дістати з тубуса пусковий пристрій. 
Дістати з сумки модуль управління вогнем. Приклавши незначні зусилля, 

відкрити в робоче положення передню рукоять і плечовий упор.  
Зняти з пускового пристрою гумовий захист контактної групи. 

Приєднати модуль управління вогнем до пускового пристрою: для цього 
спочатку зачепити передній виступ модуля за виступ пускового пристрою, 
потім натиснути на складену задню рукоять до закриття защіпки.  

Зняти гумовий ковпачок з головної частини надкаліберної гранати. Для 
цього взятися за ковпачок і потягнути його разом зі штоком підривника вперед. 
Після зупинки штоку у висунутому стані прикласти трохи більше зусиль, щоб 
зняти з нього гумовий ковпачок. Переконатися, що шток у висунутому стані 
став на защіпку п’єзоелектричного підривника гранати (шток не повинен 
самовільно переміщуватися назад). Якщо шток на защіпку не став, то, 
взявшись пальцями за нього, подати його вперед, поки він не стане на защіпку. 
Після цього повернути шток у похідне положення, штовхаючи його назад, 
неможливо.  

Переконавшись, що в небезпечній зоні ззаду відсутні люди і перешкоди, 
взяти гранатомет на плече, зайняти положення для стрільби. Ліва рука має 
тримати передню рукоять, плечовий упор упиратися у плече.  

Правою рукою опустити задню рукоять у нижнє положення до 
постановки її на защіпку. При цьому зводиться ударний механізм і 
відкривається спусковий гачок. Перевести перевідник запобіжника з верхнього 
положення «S» у нижнє положення «F».  



Здійснити прицілювання шляхом накладення на ціль перехрестя 
прицільної марки, що відповідає дальності розташування цілі. Натиснувши на 
спусковий гачок, здійснити постріл.  

Скласти задню рукоятку у похідне положення (при цьому перевідник 
запобіжника автоматично стане у положення «S»). Натиснувши вперед 
перевідник защіпки, від’єднати модуль управління вогнем від стріляного 
пускового пристрою. У подальшому або приєднати модуль до наступного 
пускового пристрою для здійснення наступного пострілу, або, склавши 
передню рукоять (приклавши до неї певних зусиль) і плечовий упор 
(натиснувши на гачок фіксатора упору), покласти модуль в сумку для 
транспортування.  

ПРИЦІЛЬНА СІТКА: 

Індикатор напрямку руху рухомих цілей 

Прицільна точка для рухомих 
цілей: 20 км/год 

Не застосовувати 

Прицільна точка для 
нерухомих цілей 

Відмітки відстані 100 м 

Відмітки відстані 200 м 

Рамка для оцінки відстані 



ПРИКЛАДИ НАВЕДЕННЯ НА ЦІЛЬ 

РОЗМІСТИТИ ТАНК В РАМКУ ДЛЯ ОЦІНКИ ВІДСТАНІ ТА ВИБРАТИ 
КОРЕКТНУ ПРИЦІЛЬНУ ТОЧКУ   

НЕРУХОМИЙ T-72: ДОВЖИНА 6,90 м, ШИРИНА 3,60 м, ВИСОТА 2,20 м  ВІДСТАНЬ 100 
м  

НЕРУХОМИЙ T-72: ВІДСТАНЬ 200 м 

РУХОМИЙ T-72: ВІДСТАНЬ 200 м, 20 км/год, СПРАВА НАЛІВО 

Тимчасово виконуючий обов’язки командувача підготовки 
Командування Сухопутних військ Збройних Сил України 
полковник Олександр ШЛЮЄВ 





 

 
 
 


