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Інструкція 
по використанню гранатомету С90-СR-AM (M3) 
з антибліндажною/осколково-фугасною гранатою 

  
(УВАГА! Інформація щодо ТТХ гранатомету стосується ВИКЛЮЧНО 
гранатомету типу С90-СR-AM (M3) з антибліндажною/осколково- 
 фугасною гранатою.)    

Загальні відомості  
Instalaza C90 – це 90 мм реактивний гранатомет, разового 

використання, виробництва Instalaza (Іспанія). Вогонь ведеться з плеча, 
однією людиною. Може бути оснащений пристроєм нічного бачення 
типу VN38-C або аналогами. 

Основні види гранатометів:  
C-90-CR (M3) і C-90-CR-RB (M3) – Призначений в основному 

проти легкоброньованої техніки та укриттів. Оснащений бойовою 
частиною з кумулятивним зарядом різних типів.   

C-90-CR-AM (M3) – Призначений в основному проти 
легкоброньованої техніки, легких укріплень, та живої сили противника. 
Оснащений бойовою частиною з кумулятивним зарядом, додатково має 
спеціальний корпус з уламками, який забезпечує протипіхотну 
осколково-фугасну дію.  C-90-CR-FIM (M3) – Призначений в 
основному проти легких укріплень та захисних споруд (будівель) 
противника. Бойова частина містить більше 1,3 кг червоного фосфорного 
компоненту, який створює запалювальний ефект.  

C-90-CR-BK (M3) – Призначений в основному проти важкої 
бронетехніки та підсилених укріплень (бункерів,  підсилених 
фортифікаційних споруд тощо). Оснащений тандемною бойовою 
частиною.  

C-90-CR-IN (M3) – навчальна модель з інертною бойовою 
частиною.  

Основні тактико-технічні характеристики гранатомету С90-СR-
AM (M3) з осколково-фугасною гранатою 

  
Найменування  С90-СR-AM (M3)  
Тип  граната 

антибліндажна/осколковофугасна;  
для стрільби з плеча; разового 
використання  

Калібр  90 мм  

Довжина:   
- у транспортному положенні  
- у бойовому положенні  

  
984 мм  
943 мм  
  



 

Вага  5,1 кг  

Пробивна здатність:  
- сталь  
- бетон  

  
220 мм  
650 мм  

Радіус ураження  15 м  

Кількість елементів для ураження  більше 1000  

Ефективна дальність стрільби:  
- по одиночній цілі  
- по груповій цілі  

  
300 м  
700 м  

Оптичний 
приціл: - 
кратність  
- шкала дальності   

  
2Х  
50 м/700 м  

Температурні межі експлуатації:  
- бойового застосування  
- зберігання  

  
мінус 31оС   +50 оС мінус 
33оС   +55 оС  

Упаковка: Ящик  
- кількість гранатометів у ящику  
- матеріал ящика  
- габаритні розміри  
- вага брутто  
- об’єм   
- захисна індивідуальна упаковка  

  
3 гранатомети деревина  

177 см × 53 см × 32 см  
40 кг 0,213 
м3  

з гідроізоляційного матеріалу, 
герметично запаяна  

  
Загальний вид гранатомету С90-СR-AM (M3)  з 
антибліндажною/осколково-фугасною гранатою   

 



 

 
Алгоритм дій, щодо приведення гранатомету 

С90-СR-AM (M3) у бойове застосування. 
1. Зняти контрольну стрічку на передній захисній кришці.  
 

 
2. Викручуючим рухом проти годинникової стрілки вийняти передню 
захисну кришку.  
 

 



 

3. Зняти захист прицільного механізму та привести у бойове 
положення оптичний приціл.  
 

 
  
4. Зняти контрольну стрічку на захисній кришці спускового 
механізму, після чого, зняти захисну кришку спускового механізму.  
 

 
 

5. Затиснувши великим пальцем правої руки кнопку безпеки важеля 
бойового взведення (кнопка “М”) та, не відпускаючи її, вказівним та середнім 
пальцями правої руки натиснути важіль бойового взведення. 

 

  
  



 

Як тільки важіль бойового взведення почне переміщуватись, відпустити 
кнопку безпеки важеля бойового взведення (кнопка “М”) та продовжувати 
тиснути на важіль бойового взведення до кінця його ходу, де він фіксується.  

 

  
  
6. Перевести перемикач запобіжник безпечно/вогонь (“S/F”) у положення 
вогонь (“F”).  
 

 
 
7. Для виконання пострілу, натиснути на спусковий пристрій (кнопку).  
 

 
  

       



 

УВАГА! Необхідно неухильно дотримуватись заходів безпеки при 
користуванні гранатометом, зокрема:  

при стрільбі з гранатомета ззаду в секторі 90 град. у радіусі 30 м не 
повинні перебувати люди, розміщуватись боєприпаси, вибухові і горючі 
речовини. Особливо ретельно за виконанням цієї вимоги необхідно стежити: 

при стрільбі вночі;  
при стрільбі лежачи гранатометник повинен розташовуватися по 

відношенню до гранатомета так, щоб уникнути ураження реактивним 
струменем порохових газів, направленим у задній сектор;  

при  стрільбі  зі  всіх  положень  слід  ужити заходів для захисту органів 
слуху (використовувати беруші, які йдуть в комплекті з гранатометом, або інші 
спеціалізовані засоби захисту слуху);  

дотримуватись інших заходів передбачених Курсом стрільб та іншими 
діючими нормативними документами з безпеки стрільби.  
 

Сітка оптичного прицілу гранатомету С90-СR-AM (M3) 

 
Криві визначення дальності 

40 км/год 
20 км/год 
Позначки дистанції (крок позначок дистанції 50 м) 

 
 



 

Приклади прицілювання 
 

                               
Ціль: танк. Фронтальна 
проєкція.   Нерухомий. 
Дистанція 400 м.  

  Ціль: танк. Лобова проєкція. 
Рухається під кутом. 
Дистанція 350 м.  

                            
Ціль: танк. Фронтальна проєкція. 
Рухається зі швидкістю 20 
км/год. Дистанція 300 м.  

             Ціль: танк. Лобова проєкція. 
Нерухомий. Дистанція 350 м.  

 
 

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

 





 

 
 
 




