


BUTA

Optimum Front and Back Protection 

The traditional coverage concealable vest provides front and back 
protection. These protective capabilities, combined with low weight, 
a high degree of comfort, flexibility and mobility, have made this 
BUTA Armor® vest preferable for concealable protection. 

Protection 

Ballistic body armor Model 11 Optimum Protection could be pro-
duced according all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 
744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bul-
letproof vest from above mentioned standards is chosen by the 
customer.

Standard Features 

• Inner spacer (mesh) fabric providing ventilation 
• Adjustable elastic straps provide a firm and comfortable fit 
• Easy-care, dry-cleanable polycotton, polyamide or polyester 
   outershell 
• Removable ballistic panels 
• Zipper opening of the outer shell for easy removal/ insert of 
   the ballistic panels 

Options

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab protection system (alone or add-on) 
• Custom sizes 
• Custom colors                  
 

 *Product images are for illustration purpose only

Optimal ön və arxa qoruma

Ənənəvi qoruyucu BUTA Armor® gödəkcəsi öndən və arxadan qo-
rumanı təmin edir. Yüngül  çəki, yüksək dərəcədə rahatlıq, elastiklik 
və mobilliyi gizli qorunmanı  daha üstün edir.

Qoruma

Model 11 Bllistik, bədəni optimal  zirehli qoruma aşağıdakı beynəlx-
alq standartlara uyğun istehsal edilə bilər: 
NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; 
HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662.
Zirehli  gödəkçənin  qoruma səviyyəsini müştəri yuxarıda göstərilən 
standartlara uyğun olaraq  seçə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

- Havalandırmanı təmin edən  torlu içlik.
- Nizamlanan elastik kəmərlər davamlı və rahat tənzimləməni 
  təmin edir.
- Yüngül və ekoloji təmiz polikətan, poliamid və polyesterli zireh
- Dəyişə bilən ballistik panellər
- Balistik panellərin asan dəyişdirilməsi üçün çöl qatın açılması

Mövcud variantlar

- IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam poladdan gülləkeçirməyən ballistik 
sistemli gödəkcə
- Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
- Xüsusi ölçü
- Xüsusi rəng                   

                        * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Enhanced Concealable Protection 

This enhanced coverage concealable vest provides front, back 
and sides protection. These protective capabilities, combined with 
low weight, a high degree of comfort and mobility, have made this 
BUTA Armor® vest prefect for concealable protection. 
Protection
Ballistic body armor Model 12 Enhanced Protection could be pro-
duced according all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 
744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bul-
letproof vest from above mentioned standards is chosen by the 
customer.

Standard Features 

• Inner spacer (mesh) fabric providing ventilation 
• Two fixed adjustment straps on the shoulders 
• Elastic adjustment straps provide a firm and comfortable fit on 
   the sides
• Easy-care, dry-cleanable polyamide or polyester outershell 
• Sides overlapping of the ballistic panels 
• Removable ballistic panels
• Zipper opening of the outer shell for easy removal/insert of the 
   ballistic panels 

Options

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab protection system (alone or add-on)
• Custom sizes 
• Custom colors                   

*Product images are for illustration purpose only

Gücləndirilmiş  Gizli Qoruma

Gücləndirilmiş  gizlı qorumalı gödəkcə öndən, arxadan və yan tərə-
flərdən  qorumanı  təmin edir. Yüngül  çəki, yüksək dərəcədə rahat-
lıq, elastiklik və mobilliyi  BUTA Armor®  gödəkcəsi  gizli qorunma 
üçün daha üstün edir.

Qoruma

Gücləndirilmiş 12-ci Model ballistic gödəkcə  aşağıdakı beynəlxalq 
standartlara uyğun istehsal edilə bilər: 
NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. Zireh-
li gödəkçənin  qoruma səviyyəsini  müştəri  yuxarıda göstərilən 
standartlara uyğun olaraq  seçə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Havalandırmanı təmin edən  torlu içlik
• Çiyinlərdə iki sabit tənzimləmə kəmərləri
• Nizamlanan elastik kəmərlər yan tərəflərdən davamlı və rahat 
  tənzimləməni təmin edir.
• Rahat qulluq, quru təmizlənə bilən poliamid və ya poliester örtüklü
• Balistik panelin üst-üstə düşməsi
• Dəyişə bilən ballestik panellər
• Balistik panellərin asan dəyişdirilməsi üçün çöl qatın açılması

Mövcud variantlar

- IIIA + 7,62x25 TT FMJ  tam poladdan gülləkeçirməyən ballistik 
sistemli gödəkcə
- Zərbəyə davamlı  qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
- Xüsusi ölçü
- Xüsusi rəng                        

 * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Flexible Overt Protection 

The Overt  BUTA Armor® Model 21 Guard vest provides front and 
back protection. Possibility to increase the protection through 
add-on inserts. The vest combines high protection at low weight 
and excellent torso coverage. Civil guards and law enforcement 
application.

Protection

Ballistic body armor Model 21 Guard could be produced accord-
ing all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 
0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 
2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof vest from 
above mentioned standards is chosen by the customer

Standard Features

• Adjustment straps on shoulders and sides provide a firm and 
  comfortable fit with Velcro® closure
• Easy-care, dry-cleanable Cordura® outershell 
• Removable ballistic panels 
• Pockets for additional hard armor inserts 
• Sides protection without overlapping

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab protection system (alone or add-on)
• Custom sizes 
• Custom colors

        

   *Product images are for illustration purpose only

Optimal ön və arxa qoruma

Üstü açıq BUTA Armor® Model 21 Mühafizə gödəkçəsi ön və arxa-
dan təhlükəsizliyini təmin edir. Xüsusi əlavələr etməklə qoruma 
dərəcəsini artırmaq mümkündür. Gödəkcənin  nisbətən yüngül 
çəkisinə baxmayaraq çox yüksək qoruyucu xüsusiyyətlərə ma-
likdir. Mülkü mühafizəçilər və hüquq-mühafizə orqanları üçün 
yaradılmışdır.

Qoruma

Model 21 Mühafizə - ballistik  bədən zirehi aşağıdakı beynəlxalq 
standartlara uyğun istehsal edilə bilər: 
NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662.Zirehli 
gödəkçənin qoruma səviyyəsini  müştəri  yuxarıda göstərilən stan-
dartlara uyğun olaraq  seçə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Çiyin və yan tərəflərdə olan Velcro® bağlantılı elastik kəmərlər 
  davamlı və rahat tənzimləməni təmin edir
• Rahat qulluq, quru təmizlənə bilən Cordura®  zirehli
• Dəyişilə bilən ballestik panellər
• Sərt zireh əlavələri üçün ciblər
• Yan tərəflər üst-üstə düşmədən qorunur

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam poladdan  gülləkeçirməyən ballistik 
  sistemli gödəkcə 
• Zərbəyə davamlı  qoruma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Xüsusi ölçü
• Xüsusi rəng                          

 * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Flexible Overlapping Protection

The Security Police BUTA Armor® vest provides front, back and 
sides protection. The side overlapping ensures full torso cover-
age. Security police and law enforcement units application.

Protection 

Ballistic body armor Model 23 Security Police Design could be 
produced according all international standards as NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the 
bulletproof vest from above mentioned standards is chosen by 
the customer.

Standard Features 
• Side adjustment 
• Full torso coverage 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Removable ballistic panels
• Waterproof ballistic panel cover 
• Integrated pockets for accessories 
• Front MOLLE webbing 
• Inner cummerbund to adjust the vest to the body

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab protection system (alone or add-on) 
• Shoulders opening customization 
• Fixed or removable pouches 
• Pockets for hard armor inserts 
• Custom sizes and colors  

*Product images are for illustration purpose only

Elastik örtüklü qorunma

Model 23 - BUTA Armor® Polis üçün dizayn edilmiş gödəkçə 
ön,arxa və yan tərəfələrdən təhlükəsizliyi təmin edir. Yan örtüklər 
bütün bədənin təhlükəsizliyini təmin edir. Polis və hüquq mühafizə 
orqanlarının tətbiqi üçün yaradılmışdır.

Qoruma
Model 23 Polis dizaynlı - zirehli ballistik  gödəkcəsi aşağıdakı 
beynəlxalq standartlara uyğun istehsal edilə bilər: 
NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richt-
linie; HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. Zireh-
li gödəkçənin  qoruma səviyyəsini  müştəri  yuxarıda göstərilən 
standartlara uyğun olaraq  seçə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Yan tərəflərdən tənzimləmə
• Tam bədən  əhatəsi
• Rahat qulluq, quru təmizlənə bilən zirehli
• Dəyişə bilən ballestik panellər
• Suya davamlı balistik panel örtüyü
• Aksesuarlar üçün  ciblər
• Ön MOLLE bantı
• Gödəkcənin bədənə daha rahat tənzimlənməsi üçün daxili bant
Mövcud varinatlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam poladdan  gülləkeçirməyən ballistik 
sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Çiyin nahiyələrində tənzimləmə
• Sabit və çıxarıla bilən ciblər
• Sərt zireh üçün ciblər
• Xüsusi rəng və ölçü             * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Optimum Lady’s Protection 

The optimum coverage lady’s vest provides front and back protec-
tion. These protective capabilities, combined with low weight, a 
high degree of comfort and mobility, have made this BUTA Armor® 
vest preferable for lady’s protection.

Protection 

Ballistic body armor Model 31 Optimum Lady’s Protection has re-
striction in the levels of protection, because of the specific wom-
an body structure. Only available with II, IIIA, IIIA+, according NIJ 
0101.04 and their equivalents in the other international standards 
including NIJ 0101.06; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 
744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bul-
letproof vest from above mentioned standards is chosen by the 
customer.

Standard Features

• Elastic adjustment straps provide a firm and comfortable fit 
• Easy-care, dry-cleanable polyester or polyamide outershell 
• Removable ballistic panels 
• Specially designed ergonomic shape to fit the female body

Options 

• Custom sizes 
• Custom colors

     

      *Product images are for illustration purpose only

Xanımlar üçün optimal müdafiəli zirehli gödəkcə ön və arxa tərəf-
dən təhlükəsizliyi təmin edir. Yüngül  çəki, yüksək dərəcədə rahat-
lıq, elastiklik və mobilliyi BUTA Armor® MODEL 31 gödəkcəsini  
xanımlar üçün da ha da əlverişli edir.

Qoruma

BUTA ARMOR MODEL 31 modelində xanımların bədən quruluşu-
na görə müəyyən məhdudiyyətlər mövcuddur. 
NIJ 0101.04 standartına uyğun olaraq II, IIIA, IIIA+ formada və 
mövcud olan digər  beynəlxalq NIJ 0101.06; Technische Richtlinie; 
HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662 standartlarına 
uyğun istehsal olunur.
Zirehli gödəkçənin qorunma səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda 
göstərilən standartlara uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Tənzimləməli elastik kəmərlər  möhkəmliyi və rahatlığı təmin edir.
• Rahat qulluq, quru təmizlənə bilən poliestr və poliamid zirehli
• Dəyişə bilən ballestik panellər
• Xanımların bədən quruluşuna uyğun dizayn edilmiş xüsusi 
  erqonomik forma

Varinatlar

• Xüsusi rəng 
• Xüsusi ölçü

  

* Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Hidden Front and Back Protection

The Model 41 Diplomat vest provides discreet front and back pro-
tection. These protective capabilities, combined with low weight 
and a high degree of comfort, have made this BUTA Armor® vest 
comfortable for businessman and very important persons.

Protection 

Ballistic body armor Model 41 Diplomat could be produced ac-
cording all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof 
vest from above mentioned standards is chosen by the customer

Standard Features 

• Imitation buttons and pockets 
• Look-alike a typical waistcoat 
• Easy-care, dry-cleanable outershell, 100% Wool 
• Removable ballistic panels 
• Color corresponding to suits

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system
• Anti-stab add-on protection system 
• Custom design 
• Custom sizes 
• Custom colors

*Product images are for illustration purpose only

Gizli ön və arxa qoruma

Model 41 Diplomat gödəkcəsi ön və arxa tərfdən qorumanı təmin 
edir. Qoruyucu xüsusiyyətləri, yüngül çəkisi və yüksək dərəcədə ra-
hatlığı  bu modeli  iş adamları və VİP şəxslər üçün çox əlverişli edir.

Qoruma

Model 41 Diplomat üçün zirehli gödəkcə NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq standartlara uyğun 
olaraq istehsal edilə bilər. Zirehli gödəkçənin qorunma səviyyəsi 
müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara uyğun seçilə 
bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• İmitasiya düymələri və cibləri
• Sadə gödəkcə görünüşlü
• Asan qulluq, quru təmizlənəbilən, 100% yun
• Dəyişə bilən ballestik panellər
• Kostyuma uyğun rəng

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam poladdan  gülləkeçirməyən ballistik 
  sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Xüsusi dizayn
• Xüsusi ölçü
• Xüsusi rənglər

      

 * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Flexible Overlapping Protection 

The Tactical BUTA Armor® vest provides front, back, side and 
neck protection. The side overlapping ensures full torso coverage. 
Possibility to increase the protection through add-on hard armor 
inserts. Police and law enforcement units application.

Protection

Ballistic body armor Model 55 Modular Police Design could be 
produced according all international standards as NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the 
bulletproof vest from above mentioned standards is chosen by 
the customer

Standard Features 

• Full torso coverage, adjustable shoulder and side straps 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Pockets for additional hard armor inserts 
• Removable ballistic panels 
• Removable neck protection 
• Waterproof ballistic panels cover 
• Front PALS (MOLLE) webbing

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system
• Anti-stab protection system (alone or add-on) 
• Groin protection pad (detachable) 
• Fixed or removable pouches 
• Shoulder protection pads 
• Custom sizes 
• Custom colors                    

*Product images are for illustration purpose only

Elastik örtülklü qorunma

Taktik BUTA Armor gödəkcəsi ön, arxa, yan və boyun qorunmasını 
təmin edir. Yan bağlantı bədənin bütün hissəsinin təhlükəsizliyini 
təmin edir. Polis və hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarının 
istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Qoruma

Model 55 – Modullu Polis üçün dizayn edilmiş balistik, zireh-
li gödəkcə NIJ 0101.04;NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische 
Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi 
bütün beynəlxalq standartlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. 
Zirehli  gödəkçənin qorunma səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarı-
da göstərilən standartlara uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Tam bədən örtüyü, tənzimlənən çiyin və yan kəmərlər
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• Sərt zirehlı əlavələr üçün ciblər
• Əvəzolunan ballistik panellər
• Əvəzolunan boyun qoruması
• Suya davamlı ballistik panel örtükləri
• Ön panel örtüyü (MOLLE)

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad  gülləkeçirməyən ballistik 
  sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Çanaq qoruma yastığı (söküləbilən)
• Sabit və ya çıxarıla bilən ciblər
• Boyun qoruyucu yastıqlar
• Xüsusi rəng
• Xüsusi ölçü                      

* Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Flexible Overlapping Protection 

The Tactical BUTA Armor® Ultra Design vest provides front, back, 
side, neck and groin protection. The side and shoulder overlapping 
ensures full torso coverage. Possibility to increase the protection 
through add-on inserts. Law enforcement and special troop’s ap-
plication.

Protection 

Ballistic body armor Model 56 Ultra Design could be produced ac-
cording all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof 
vest from above mentioned standards is chosen by the customer.

Standard Features 

• Full torso coverage, adjustable shoulder and side straps 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• PALS (MOLLE) webbing 
• Pockets for additional hard armor inserts
• Removable neck and groin protection 
• Removable ballistic panels 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Reinforced drag handle 

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab protection system (alone or add-on) 
• Possibility to attach different types of pouches for magazines 
   and accessories 
• Custom sizes and colors

*Product images are for illustration purpose only

Elastik örtülməlı qorunma

Ultra Dizayn  BUTA Armor gödəkcəsi ön, arxa, yan, boyun və çan-
aq nayihəsinin qorunmasını təmin edir. Yan bağlantı bətənin bütün 
hissəsinin təhlükəsizliyini təmin edir. Əlavə edilən zirehli əlavələrlə 
qoruma dərəcəsini artırmaq mümkündür. Hüquq-mühafizə orqan-
ları və xüsusi təyinaqlı qüvvələrin istifadəsi üçün yaradılmışdır.

Qoruma

Model  56 - Ultra Dizaynlı balistik bədən gödəkcəsi NIJ 0101.04;NIJ 
0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 
744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq standar-
tlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Zirehli  gödəkçənin qorun-
ma səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara 
uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Tam bədən örtüyü, tənzimlənən çiyin və yan kəmərlər
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• Sərt zireh əlavələr üçün ciblər
• Söküləbilən boyun və çanaq qorunması
• Suya davamlı balistik panel örtüyü
• Gücləndirililmiş dartma dəstəyi
• Örtük (MOLLE)

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad  gülləkeçirməyən ballistik 
  sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Qundaq və digər aksessuarlar üçün müxtəlif növ torbalar əlavə 
   etmək imkanı
•  Xüsusi ölçü və rəng        

* Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Flexible Overlapping Protection 

The BUTA Armor® Safeguard Design vest provides front, back, 
side, neck, shoulder and groin protection. Possibility to increase 
the protection through add-on hard armor inserts. Law enforce-
ment and special troop’s application.

Protection 

Ballistic body armor Model 57 Safeguard Design could be pro-
duced according all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 
744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bul-
letproof vest from above mentioned standards is chosen by the 
customer.

Standard Features 

• Full torso coverage, with increased sides protective area 
• Adjustable shoulder and side straps 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Fixed shoulder protection
 • Pockets for additional hard armor inserts
• Removable neck and groin protection
• Removable ballistic panels 
• Waterproof ballistic panel cover

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab protection system (alone or add-on) 
• PALS (MOLLE) webbing 
• Integrated pouches 
• Custom sizes 
• Custom colors                  

 *Product images are for illustration purpose only

Elastik örtüklü  qorunma

Əminiyyətli Dizaynlı BUTA Armor® gödəkcəsi ön, arxa, yan, boyun, 
çiyin və çanaq nayihəsinin qorunmasını təmin edir. Yan bağlantı 
bədənin bütün hissəsinin təhlükəsizliyini təmin edir. Əlavə edilən 
zirehli əlavələrlə qoruma dərəcəsini artırmaq mümkündür. Hüquq-
mühafizə orqanları və xüsusi təyinaqlı qüvvələrin istifadəsi üçün 
yaradılmışdır.

Qoruma

Model 57 - Əmniyyət üçün dizayn edilmiş balistik zirehli gödək-
cə  NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; 
HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün 
beynəlxalq standartlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Zire-
hli gödəkçənin qorunma səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda 
göstərilən standartlara uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Təkmilləşdirilmiş yan örtükləri sayəsində bütün bədənin qorunması
• Tənzimlənən çiyin və yan kəmərlər
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• Sabit çiyin qoruması
• Sərt zireh əlavələri üçün ciblər
• Söküləbilən boyun və çanaq qorunması
• Suya davamlı balistik panel örtüyü
• Dəyişə bilən ballestik panellər

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad gülləkeçirməyən balistik sistem-
li gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Panel örtüyü (MOLLE)
• Sabit ciblər
• Xüsusi ölçü
• Xüsusi rəng

* Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA

Extreme Protection 

The Extreme Design Tactical BUTA Armor® vest provides front, 
back, side, neck, throat, shoulder and groin protection. The full 
torso coverage does not disturb mobility and combat activities. 
Possibility to increase the protection through add-on hard armor 
inserts. Special troop’s application.

Protection 

Ballistic body armor Model 58 Extreme Design could be produced 
according all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof 
vest from above mentioned standards is chosen by the customer.

Standard Features 

• Full torso coverage with side overlapping 
• 360˚PALS (MOLLE) webbing 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Pockets for additional hard armor inserts 
• Removable throat and groin protection 
• Removable waterproof ballistic panels 
• Integrated shoulder and neck protection 
• Reinforced drag handle

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab add-on protection system 
• Different pouches, holsters and magazine boxes 
• Side plate insert pockets 
• Custom sizes 
• Custom colors 

 *Product images are for illustration purpose only

Ekstrimal qoruma

Ekstrim Desaynlı Taktik BUTA Armor® gödəkcəsi ön, arxa, yan, 
boyun, boğaz, çiyin və çanaq  nayihəsinin qorunmasını təmin edir. 
Bədəni tam əhatə etməsi çeviklik və döyüş qabilliyətinə mənfi 
təsir göstərmir. Əlavə edilən zirehli əlavələrlə qoruma dərəcəsini 
artırmaq mümkündür. Xüsusi təyinaqlı qüvvələrin istifadəsi üçün 
yaradılmışdır.

Qoruma
Model 58 - Ekstrim Dizaynlı balistik zirehli gödəkcə NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq stand-
artlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Zirehli  gödəkçənin qorun-
ma səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara 
uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər
• Təkmilləşdirilmiş yan örtükləri sayəsində bütün bədənin qorunması
• 360 dərəcə panel örtüyü (MOLLE)
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• Sərt zireh əlavələri üçün ciblər
• Söküləbilən boyun və çanaq qorunması
• Suya davamlı balistik panel örtüyü
• Sabit çiyin və boyun qoruması
• Gücləndirililmiş dartma dəstəyi

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad gülləkeçirməyən ballistik 
sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Müxtəlif torbalar, qablar və sursatlar üçün qutular
• Yan lövhələr üçün ciblər
• Xüsusi ölçü
• Xüsusi rəng                             * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Flexible Overlapping Protection 

The Tactical BUTA Armor® Ultra Design vest provides front, back, 
side, neck and groin protection. The side and shoulder overlapping 
ensures full torso coverage. Possibility to increase the protection 
through add-on inserts, neck, shoulder and grain protection. Law 
enforcement and special troop’s application.

Protection 

Ballistic body armor Model 56 Ultra Design could be produced ac-
cording all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof 
vest from above mentioned standards is chosen by the customer.

Standard Features 

• Full torso coverage, adjustable shoulder and side straps 
• Easy-care, dry-cleanable outer shell 
• PALS (MOLLE) webbing 
• Pockets for additional hard armor inserts
• Removable neck and groin protection 
• Removable ballistic panels 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Reinforced drag handle 

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab protection system (alone or add-on) 
• Possibility to attach different types of pouches for magazines 
  and accessories 
• Custom sizes and colors

*Product images are for illustration purpose only

Elastik örtüklü qorunma

Ultra Dizayn  BUTA Armor® gödəkcəsi ön, arxa, yan, boyun və çan-
aq nayihəsinin qorunmasını təmin edir. Yan bağlantı bətənin bütün 
hissəsinin təhlükəsizliyini təmin edir. Əlavə edilən zirehli əlavələrlə 
boyun, çiyin və çanaq nayihələrinin  qoruma dərəcəsini artırmaq 
mümkündür. Hüquq-mühafizə orqanları və xüsusi təyinaqlı qüv-
vələrin istifadəsi üçün yaradılmışdır.

Qoruma

Model  56 - Ultra Dizaynlı balistik bədən gödəkcəsi NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq stand-
artlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Zirehli  gödəkçənin qorun-
ma səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara 
uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Tam bədən örtüyü, tənzimlənən çiyin və yan kəmərlər
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• Sərt zireh əlavələr üçün ciblər
• Söküləbilən boyun və çanaq qorunması
• Suya davamlı balistik panel örtüyü
• Gücləndirililmiş dartma dəstəyi
• Örtük(MOLLE)

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad  gülləkeçirməyən ballistik 
   sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Qundaq və digər aksessuarlar üçün müxtəlif növ torbalar əlavə 
  etmək imkanı
• Xüsusi ölçü və rəng

* Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Inflatable Body Armor 
The Floatation Inflatable BUTA  Armor® Model NAVY vest provides 
front, back, neck and side ballistic protection. The inflatable de-
sign ensures keeping the body on water surface. Possibility to in-
crease the protection through add-on hard armor inserts.

Protection 

Ballistic body armor Model 61 Navy could be produced accord-
ing all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 
0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 
2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof vest from 
above mentioned standards is negotiating by customer.

Standard Features 

• Full torso coverage 
• Easy-care, salt water-resistance outershell 
• Removable and waterproof ballistic panels
• Removable Inflatable collar
• Pockets for additional hard armor inserts 
• Buoyancy – from 150N to 275 N 
• Reinforced drag handle 
• CO2 pressurized Gas Cylinder (replacable) 
• Manual pull cord activation device 
• Blow tube for manual inflation and deflation 
• Detachable from vest for repair and replacement

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Automatic activation device 
• Custom sizes and colors

*Product images are for illustration purpose only

Şişirtməli bədən zirehi

Şişirtməli,üzən BUTA Armor Hərbi Dəniz Donanması Modeli ön, 
arxa, yan və  boyun nayihələrinin qorunmasını təmin edir. Şişirilm-
iş dizayn bədəni suyun səthində saxlanmasını təmin edir. Əlavə 
edilən zirehli əlavələrlə qoruma dərəcəsini artırmaq mümkündür.

Qoruma

Model 61 - Hərbi Dəniz Donanması balistik zirehli gödəkcə NIJ 
0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; 
GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Zirehli gödəkçənin 
qorunma səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən stand-
artlara uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Tam bədəni əhatə etmə
• Asan təmizləmə, duzlu suya davamlılıq
• Söküləbilən suyadavamlı panellər
• Söküləbilən şişirdilən boyunluq
• Sərt zireh əlavələri üçün ciblər
• 150N-dən 275N-ə qədər üzmə qabiliyyəti
• Gücləndirililmiş dartma dəstəyi
• CO2 təzyiqli Qaz balonu (əvəz edilə bilən)
• Əllə dartılan aktivləşdirmə cıhazı(əvəz edilə bilən)
• Doldurub boşalma üçün üfürmə borusu

Mövcud variantla

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad gülləkeçirməyən ballistik 
sistemli gödəkcə
• Avtomatik işəsalınma cıhazı
• Xüsusi rəng və ölçü

                    * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Enhanced Floatation Capability 

The Floatation BUTA Armor® Model Coast Guard vest provides 
front, back and sides ballistic protection. The enhanced floatation 
capability ensures keeping seriously wounded body on water sur-
face. Possibility to increase the protection through add-on hard 
armor inserts. Coast Guard and Navy application.

Protection 

Ballistic body armor Model 62 Coast Guard could be produced 
according all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof 
vest from above mentioned standards is negotiating by customer.

Standard Features 

• Plastic buckles closures allowing regulation and ensuring a 
  reliable grip 
• Full torso coverage 
• Easy-care, sea water-resistance outershell 
• Water-repellent outershell fabric 
• Removable ballistic panels 
• Pockets for additional hard armor inserts 
• Minimum buoyancy – 100 N 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Drag/pull out handle

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Removable neck protection 
• Custom buoyancy 
• Custom sizes and colors   

*Product images are for illustration purpose only

Təkmilləşdirilmiş üzmə qabiliyyəti

Suyun üzərində qalma qabiliyyətli MODEL 62- Dəniz sərhəd 
mühafizəsi gödəkcəsi ön, arxa və yan tərəflərin qorumasını təmin 
edir. Təkmilləşdirilmiş suyun üzərində qalma qabiliyyəti yaralı 
bədənin suyun üzərində qalmağını təmin edir. Dəniz sərhədlərinin  
qorunması və Hərbi Dəniz Qüvvələri üçün yararlıdır.

Qoruma

MODEL 62- Dəniz sərhəd mühafizəsi balistik zirehli gödəkcə NIJ 
0101.04;NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; 
GOST 50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq 
standartlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Gödəkçənin qorun-
ma səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara 
uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Tənzimləməni təmin edən plastik bağlantılar
• Bədənin tam əhatə olunması
• Asan təmizləmə və duzlu suya davamlılıq
• Su buraxmayan materildan çöl səth
• Çixarılabilən zirehli panellət
• Ağır zirehli əlavələr üçün ciblər
• Minimal suyun üzərində qalma qabiliyyəti- 100 H (saat)
• Balestik panelin sukeçirməyən qapaqcığı
• Xilasetmə qulpu

 Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad gülləkeçirməyən ballistik 
sistemli gödəkcə
• Xüsusi suyun üzərində qalma seçimi
• Xüsusi rəng və ölçü seçimi

                    * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Comfortable for special tasks 

The Ultra Light Molle Vest BUTA Armor® Model 75 provides front, 
back and side protection. Using the latest high tech materials this 
model is wide acceptable. One-piece design and side overlapping 
ensure full torso coverage. Possibility to increase the protection 
through add-on hard armor inserts and groin protection. Milirary 
units and special troop’s application.

Protection 

Ballistic body armor Model 75 Ultra Light Molle Vest could be 
produced according all international standards as NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the 
bulletproof vest from above mentioned standards is chosen by 
the customer.

Standard Features 

• Full torso coverage with side overlapping 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Removable ballistic panels 
• Pockets for additional hard armor inserts 
• 360° PALS (MOLLE) webbing 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Reinforced drag handle

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab add-on protection system 
• Additional pouches, holsters and magazine boxes
• Custom sizes and colors

 *Product images are for illustration purpose only

Xüsusi tapşırıqlar üçün çöx rahat

MODEL 75 – ultra yüngül MOLLE gödəkcəsi ön, arxa və yan tərə-
flərin qorumasını təmin edir.
Ən son yüksək texnoloji materiallardan istifadəyə görə bu model 
çox geniş tədbiqlidir. Tam konstruksiya və yan örtüklər bədənin 
tam örtülməsini təmin edir. Əlavə edilən zirehli əlavələrlə çanaq 
nayihəsini qorumaq imkanı var. Hərbi və xüsusi təyinatlı qüvvələrin 
istifadəsi üçün yaradılmışdır.
Qoruma

MODEL75 – ultra yüngül MOLLE zirehli gödəkcəsi  NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq stan-
dartlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Gödəkçənin qorunma 
səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara 
uyğun seçilə bilər.

Standart Xüsusiyyətlər

• Yan örtüklü, tam bədəni əhatə edən
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• Çıxarıla bilən balestik panellər
• Əlavə zireh üçün ciblər
• 360 dərəcə panel örtüyü (MOLLE)
• Suya davamlı balistik panel örtüyü
• Gücləndirililmiş dartma dəstəyi

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad  gülləkeçirməyən ballistik 
sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Müxtəlif torbalar, qablar və sursatlar üçün qutular
• Xüsusi rəng və ölçü seçimi

                * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Modular design for special tasks 

The Military Modular Tactical BUTA Armor® Model 76 vest pro-
vides front, back, side, neck and groin protection. The webbing 
and special attachment system ensures compatibility to different 
load caring systems. Possibility to increase the protection through 
add-on inserts. Military units and special troop’s application.

Protection 

Ballistic body armor Model 76 Modular Tactical Vest could be 
produced according all international standards as NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the 
bulletproof vest from above mentioned standards is negotiating 
by customer.

Standard Features
 
• Full torso coverage with side overlapping 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Removable ballistic panels 
• Pockets for additional hard armor inserts 
• Increased side protection 
• Groin protection 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Partial PALS (MOLLE) webbing

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab add-on protection system 
• Shoulder protection 
• Additional pouches, holsters and magazine boxes 
• Custom sizes and colors

 *Product images are for illustration purpose only

Xüsusi tapşırıqlar üçün modullu dizayn

MODEL 76 – Modullu Hərbi Taktik gödəkcə ön, arxa,yan, boyun 
və çanaq nayihələrinin qorumasını təmin edir. Tor və yüklərin 
saxlama əlavələri sistemi bu gödəkcəni müxtəlif istifadələr üçün 
əlverişli edir.  Əlavə edilən zirehli əlavələrlə  qorumaq imkanlarını 
daha da gücləndirir. Hərbi və xüsusi təyinatlı qüvvələrin istifadəsi 
üçün yaradılmışdır.

Qoruma

MODEL 76 – MODULLU  Taktik gödəkcəsi NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 
744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq standar-
tlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Gödəkçənin qorunma səvi-
yyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara uyğun 
seçilə bilər.

Standart Xüsusiyyətlər

• Yan örtüklü, tam bədəni əhatə edən
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• Çıxarıla bilən balestik panellər
• Əlavə zireh üçün ciblər
• Gücləndirimiş yan qoruması
• Çanaq nayihəsinin qorunması
• 360 dərəcə panel örtüyü (MOLLE)
• Suya davamlı balistik panel örtüyü

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad  gülləkeçirməyən ballistik 
  sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Müxtəlif torbalar, qablar və sursatlar üçün qutuları
• Xüsusi rəng və ölçü seçimi

                * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Comfortable for special tasks 

The Military Comfortable Tactical BUTA Armor® Model 77 vest 
provides front, back, side, neck, shoulder and groin protection. 
One-piece design and side overlapping ensure full torso coverage. 
Possibility to increase the protection through add-on hard armor 
inserts. Military units and special troop’s application. 

Protection 

Ballistic body armor Model 77 Tactical Vest could be produced 
according all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof 
vest from above mentioned standards is chosen by the customer.

Standard Features 

• Full torso coverage with side overlapping 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Removable ballistic panels 
• Pockets for additional hard armor inserts 
• Removable neck and groin protectors 
• Detachable shoulder protection pads 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Side adjustment 

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab add-on protection system 
• Shoulder opening 
• Custom sizes and colors

 *Product images are for illustration purpose only

Xüsusi tapşırıqlar üçün rahat dizayn

Rahat Taktik gödəkcə ön, arxa,yan, boyun,çiyin və çanaq nay-
ihələrin qorumasını təmin edir. Tam konstruksiya və yan örtüklər 
bədənin tam örtülməsini təmin edir. Əlavə edilən zirehli əlavələrlə 
qoruma səviyyəsini artırmaq imkanı var. Hərbi və xüsusi təyinatlı 
qüvvələrin istifadəsi üçün yaradılmışdır.

Qoruma

MODEL 77 – Rahat Taktik Gödəkcə NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq standartlara uyğun 
olaraq istehsal edilə bilər. Gödəkçənin qorunma səviyyəsi müştəri 
tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Yan örtüklü, tam bədəni əhatə edən
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• Çıxarıla bilən balestik panellər
• Əlavə zireh üçün ciblər
• Çıxarılabilən boyun və çanaq örtükləri
• Çıxarıla bilən çiyin qotuma yastıqları
• Suya davamlı balestik panel örtüyü
• Yan tərfdən tənzimləmə imkanı

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad gülləkeçirməyən ballistik 
  sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Çiyin örtüyünün açılıb bağlanması
• Xüsusi rəng və ölçü seçimi

                * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Modular design for special tasks 

The Military Special Tactical BUTA Armor® Model 78 vest provides 
front, back, side, neck, throat, shoulder, upper arms and groin 
protection. The 360˚ webbing and special attachment system en-
sures compatibility to different load carrying systems. Possibili-
ty to increase the protection through hard armor inserts. Military 
units and special troop’s application. 

Protection 

Ballistic body armor Model 78 Special Tactical Vest could be 
produced according all international standards as NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the 
bulletproof vest from above mentioned standards is chosen by 
the customer.

Standard Features 
• Full torso coverage with side overlapping 
• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• 360˚ PALS (MOLLE) webbing 
• Removable ballistic panels 
• Pockets for additional hard armor inserts 
• Removable throat and groin protection 
• Upper arms protection 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Reinforced drag handle 

Options 

• IIIA+ 7,62x25 TT FMJ full steel jacketed bullet ballistic system 
• Anti-stab add-on protection system 
• Additional pouches, holsters and magazine boxes 
• Custom sizes and colors

 *Product images are for illustration purpose only

Xüsusi tapşırıqlar üçün taktik dizayn

MODEL78 BUTA Armor® xüsusi taktik gödəkcəsi ön, arxa, yan, 
boyun,boğaz, çiyin,çanaq  və qolun üst tərəfinin qorumasını təmin 
edir. Tam konstruksiya və yan örtüklər bədənin tam örtülməsini 
təmin edir. Əlavə edilən zirehli əlavələrlə qoruma səviyyəsini artır-
maq imkanı var. 360˚ örtük və xüsusi əlavə sistem müxtəlif yük 
daşınması üçün uyğun gəlir. Hərbi və xüsusi təyinatlı qüvvələrin 
istifadəsi üçün yaradılmışdır.

Qoruma

MODEL 78 – xüsusi taktik zirehli gödəkcəsi NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; 
NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; 
STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq standartlara uyğun 
olaraq istehsal edilə bilər. Gödəkçənin qorunma səviyyəsi müştəri 
tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Yan örtüklü, tam bədəni əhatə edən
• Asan təmizləmə, quru təmizləmə
• 360 dərəcə panel örtüyü (MOLLE)
• Çıxarıla bilən balestik panellər
• Əlavə zireh üçün ciblər
• Çıxarılabilən boğaz və çanaq örtükləri
• Qolların üst hissəsinin qorunması
• Suya davamlı balestik panel örtüyü
• Gücləndirilmiş tutacaq

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad  gülləkeçirməyən ballistik 
  sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Daraq, sursat və s. üçün əlavə qutu 
• Xüsusi rəng və ölçü seçimi    * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Quick Release System 

The BUTA Armor® Tactical Quick Release Bulletproof Vest pro-
vides front, back, side, neck, throat and groin protection. The mod-
el 83 is a cut away system with fully integrated side protection, 
communication routing channels and increased PALS (MOLLE) 
attachment system. Optional to increase protection to the lateral 
torso, with less exposed area on the sides and under the arms. 
Military units and special troop’s application. 

Protection 
Ballistic body armor Model 83 Tactical Quick Release Vest could 
be produced according all international standards as NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the 
bulletproof vest from above mentioned standards is chosen by 
the customer

Standard Features 

• 360° PALS (MOLLE) webbing 
• Quick-release capability with security strap quick release system 
• Increased coverage, including lower back and kidney area, side 
  torso and lower shoulders 
• Integrated down armor for lower pelvis protection 
• Upper arms protection 
• Integrated side armor plate pockets 
• Improved closure strap system 
• Multi-point adjustability 
• Internal plate pockets 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Reinforced drag handle 
• Custom sizes and colors

*Product images are for illustration purpose only

Çevik  xilasetmə sistemi

BUTA Armor® Alpha Taktik Çevik Xilasetmə gülləkeçirməyən 
gödəkcəsi ön, arxa, yan, boyun, boğaz və çanaq nayihəsinin  qo-
runmasını təmin edir. Model 83 MOLLE bərkidilmə sistemini 
təqdim edir. Əlavə edilən zirehli əlavələrlə qoruma səviyyəsini 
artırmaq imkanı var.  Hərbi və xüsusi təyinatlı qüvvələrin istifadəsi 
üçün yaradılmışdır.

Qoruma

MODEL 83 – ALPHA ÇEVİK xilasetmə  gödəkcəsi  NIJ 0101.04; 
NIJ 0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 
50 744-95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq stan-
dartlara uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Gödəkçənin qorunma 
səviyyəsi müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara 
uyğun seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• 360 dərəcə panel örtüyü (MOLLE)
• Bel, böyrək, yan korpus və çiyinlərin aşağı hissəsinin qorunması
• Çevik reaksiya sistemi ilə sürətli çıxartma qabiliyyəti
• Çanağın aşağı hissəsinin qorunması üçün zireh
• Qolların üst hissəsinin  qorunması
• Yan zirehli panellər 
• Təkmilləşdirilmiş kəmər sistemi
• Multifunksional tənzimləmə
• Panellər üçün ciblər
• Suya davamlı balistik panel örtüyü
• Gücləndirilmiş tutacaq
• Xüsusi ölçülər və rənglər

                * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Quick Release System 
The BUTA Armor® Tactical Quick Release Beta Bulletproof Vest 
provides front, back, side, neck, throat,upper arms, coccyx and 
groin protection. The model 84 is a cut away system with fully in-
tegrated side protection, communication routing channels and in-
creased PALS (MOLLE) attachment system. Optional to increase 
protection to the lateral torso, with less exposed area on the sides 
and under the arms. Military units and special troop’s application. 
Protection 
Ballistic body armor Model 84 Quick Release Vest Beta could be 
produced according all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-
95; STANAG 2920; MIL 662. The level of protection of the bulletproof 
vest from above mentioned standards is chosen by the customer.
Standard Features 

• 360° PALS (MOLLE) webbing 
• Quick-release capability with security cable quick release system 
• Easy assembly 
• Improved closure cable system 
• Increased coverage of torso, including lower back and kidney 
   area, side torso, lower shoulders and biceps 
• Integrated down armor for lower pelvis and coccyx protection 
• Upper arms protection 
• Front and back internal plate pockets 
• Integrated side armor plate pockets 
• Side overlapping 
• Inner cummerbund to fix the vest to the wearer 
• Multi-point adjustability 
• Waterproof ballistic panel cover 
• Reinforced drag handle 
• Custom sizes and colors

*Product images are for illustration purpose only

Çevik  xilasetmə sistemi
BUTA Armor® BETA Taktik Çevik Xilasetmə gülləkeçirməyən 
gödəkcəsi ön, arxa, yan, boyun, boğaz,çiyin və belin aşağı hissə-
sindən çanaqadək  olan hissəsinin  qorunmasını təmin edir.
Model 84 tamamilə tam inteqrasiya olunmuş yan qoruma, kom-
munikasiya kanalları və (MOLLE) panel örtüyü əlavə edilmiş  
kəsilmiş bir sistem ilə təchiz olunub. Hərbi və xüsusi təyinatlı qüv-
vələrin istifadəsi üçün yaradılmışdır.

Qoruma

MODEL 84 – BETA ÇEVİK xilasetmə  gödəkcəsi  NIJ 0101.04; NIJ 
0101.06; NIJ 0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-
95; STANAG 2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq standartlara 
uyğun olaraq istehsal edilə bilər. Gödəkçənin qorunma səviyyəsi 
müştəri tərəfindən yuxarıda göstərilən standartlara uyğun seçilə bilər.

• 360 dərəcə panel örtüyü (MOLLE)
• Çevik reaksiya sistemi ilə sürətli çıxarma qabiliyyəti
• Asan yığılma
• Təkmilləşdirilmiş naqil bağlama sistemi
• Bel, böyrək, yan korpus və çiyinlərin aşağı hissəsinin qorunması
• Çanağın aşağı hissəsinin qorunması üçün zireh
• Qolların üst hissəsinin  qorunması
• Ön və arxa ciblər
• Sabit yan panellər
• Multifunksional tənzimləmə
• Suya davamlı balistik panel örtüyü
• Gücləndirilmiş tutacaq
• Xüsusi ölçülər və rənglər

                * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Optimum ballistic protection 

This ballistic T-shirt Model 13 provides front, back and side protec-
tion. These protective capabilities are combined with low weight, 
breathable comfort, keeping the body armor snug against the 
torso, making it ideal for concealment wearing during undercover 
operations. 

Protection 

Ballistic body armor Model 13 T-Shirt could be produced accord-
ing all international standards as NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 
0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 
2920; MIL 662. The level of protection of the ballistic T-shirt from 
above mentioned standards is chosen by the customer

Standard Features 

• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Removable ballistic panels (front and back) inserted in internal 
  pockets with eyelet-through closure 
• Both ballistic panels are clasped with interior elastic straps which 
  hold armor tight against body and prevent sagging 
• Crew neck (round neckline) 
• Extremely flexible 
• One size fits all 

Options 

• Protection level IIIA+ 7,62x25 TT full steel jacketed bullet ballistic 
system 
• Anti-stab protection system (alone or add-on) 
• Optional design: with sleeves or sleeveless arm openings 
• Colors: black or white

*Product images are for illustration purpose only

Optimal ballistik qorunma

MODEL 13 - BALLİSTİK alt Köynək ön, arxa və yan qorumasını 
təmin edir. Yüngül çəki, nəfəs alma qabilliyyəti yüksək rahatlığı 
təmin edir. Bədən zirehini gövdə üzərində qapalı saxlayır, gizli 
əməliyyatlar zamanı  idealdır.

Qoruma

MODEL 13 - BALLİSTİK  alt Köynəyi  NIJ 0101.04; NIJ 0101.06; NIJ 
0115.00; Technische Richtlinie; HOSDB; GOST 50 744-95; STANAG 
2920; MIL 662. kimi bütün beynəlxalq standartlara uyğun olaraq 
istehsal edilə bilər. Balistik Kofta yuxarıda göstərilən standartlara 
uyğun olaraq müştəri tərəfindən seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Asan təmizləmə, quru təmizlənən
• Daxili ciblərdə (ön və arxa)  sökülə bilən ballistik panellər 
• Sallanmanın qarşısını almaq məqsədi ilə hər iki zirehli  
  panel elastik kəmərlərlə bir-birinə bağlanmışdır.
• Dairəvi boyun xətti
• Çox elastikdir
• Bir ölçü hamı üçün uyğun gəlir

Mövcud variantlar

• IIIA + 7,62x25 TT FMJ tam polad  gülləkeçirməyən ballistik 
  sistemli gödəkcə
• Zərbəyə davamlı qorunma sistemi (tək və ya əlavəli)
• Uzun qollu və ya qolsuz xüsusi dizayn
• Ağ və qara rəngli

                   
 * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Optimum enhanced protection 

This Ballistic Plate Carrier provides front and back protection 
through adding Stand Alone hard ballistic inserts. These protec-
tive capabilities are combined with low weight, breathable com-
fort and enhanced protection at great value. 

Protection 

The level of protection of the Ballistic Plate Carrier is from III 
(7.62x51 NATO ball) to IV (.30 caliber M2 AP), according to NIJ 
0101.04. The level of protection of the ballistic plate carrier from 
above mentioned standards is chosen by the customer.

Standard Features 

• Easy-care, dry-cleanable outershell 
• Breathable mesh inner lining 
• Front and back pockets with Velcro® closure/ opening 
   for inserting the ballistic plates/inserts 
• Four quick-release buckles – adjustable and connected 
  at 4 points: 2 at shoulders and 2 at waist sides to fit wearer 
• Reinforced drag handle on the upper backside 
• MOLLE webbing for attachment of accessories (pouches) 
• Regular plate size: 250x300mm 
• One size fits all

Options 

• Soft armor panels integration 
• Side armor plates integration 
• The shape of the ballistic insert could be single or multi curved  
• Custom colors

*Product images are for illustration purpose only

Təkmilləşdirilmiş qoruma

Bu Zirehli  Panel Daşıyıcısı, sərt ballistik əlavələrin  vasitəsilə tək 
başına  ön və arxa qorumanı təklif edir. Bu qoruyucu qabiliyyətlər  
yüngül çəki, hava keçiriciliyi və yüksək qorunma səviyyəsini   
özündə  birləşdirilir.

Qoruma
Bu məhsul NIJ 0101.04. –na əsasən  III (7.62x51 NATO ball) –dən  
IV (.30 caliber M2 AP) kimi bütün beynəlxalq standartlara uyğun 
olaraq istehsal edilə bilər. Yuxarıda göstərilən standartlara uyğun 
olaraq müştəri tərəfindən seçilə bilər.

Standart xüsusiyyətlər

• Asan təmizləmə, quru təmizlənən
• Hava keçirən  daxili məsaməli astar
• Zirehli panelləri yerləşdirmək üçün Velcro®  kilidli açılıb 
  bağlanan  ciblər
• Qarın nahiyəsində iki və sinə nahiyəsində iki ədəd rahat açılıb 
  bağlanan dörd ədən tənzimlənə bilən kilid.
• Arxa tərəfində möhkəmləndirilmiş tutacaq
• Torbaların bərkidilməsi  üçün MOLLE qulpu
• Boşqab (ölçüsü: 250x300mm)
• Bir ölçü hamı üçün uyğun gəlir

Mövcud variantlar
• Daxili Yumuşaq zireh panellər 
• Daxili yan zireh plitələri 
• Zirehli əlavənin forması bir və ya bir çox yerdə əyilə bilər
• Xüsusi rənglər

                * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Additional Protection from High Velocity Bullets BUTA Armor® hard armor inserts are developed to defeat the threat of high-velocity 
ammunitions, including rifle and machine gun fire. These hard armor plates are designed to be comfortable and give you as much free-
dom of movement as possible while offering maximal coverage of protection. The inserts can be produced in two options – as stand 
alone (SA) ballistic plates and working in conjunction with (ICW) soft body armor. The shape of the ballistic inserts could be single or 
multi curved.

Yüksək sürətli güllələrdən əlavə qoruma. BUTA Armor® zirehli panellər yüksək sürətli atıcı silahlardan (o cumlədən, pulyemyotlar və 
snayperlər) qoruma üçün nəzərdə tutulmuşdur.Bu bərk zirehli panellər rahatlığı təmin etmək üçün xüsusi olaraq hazırlanmışdır. Təqdim 
edilən zirehli əlavələr həm avtonom (SA) zirehli gödəkçələrlə, həm də yumşaq və elastik zirehli gödəkcələrlə (ICW) istifadə oluna bilər. 
Zirehli əlavənin forması bir və ya bir çox yerdə əyilə bilər.

Protection level: III NIJ 0101.04 

• Test ammunition: 7,62x51 FMJ 
• Dimensions: 250x300 mm 
• Weight: depend from function ICW or SA / From 0.9 kg

Qoruma səviyyəsi: III NIJ 0101.04

• Sursat sınağı: 7,62x51 FMJ
• Ölçülər: 250x300 mm
• Çəki: ICW və ya SA -dan asılı olaraq / 0.9 kq-dan

Protection level: III+ NIJ 0101.04 

• Test ammunitions: – 7,62x51 FMJ; – 7,62x39 AK47 MSC 
• Dimensions: 250x300 mm 
• Weight : depend from function ICW or SA / From 1.0 kg

Qoruma səviyyəsi: III + NIJ 0101.04

• Sursat sınağı: - 7,62x51 FMJ; - 7.62x39 AK47 MSC
• Ölçülər: 250x300 mm
• Çəki: ICQ və ya SA -asılı olaraq / 1.0 kq-dan 
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• Protection level: III++ NIJ 0101.04 
• Test ammunitions: – 7,62x51 FMJ; – 7,62x39 AK47 
   MSC – 5,56x45 SS109 
• Dimensions: 250x300 mm 
• Weight: depend from function ICW or SA and type 
  of ceramic / From 1.7 kg

• Qoruma səviyyəsi: III++ NIJ 0101.04
• Sursat sınağı: – 7,62x51 FMJ; – 7,62x39 AK47 
   MSC – 5,56x45
• Ölçülər: 250x300 mm
• Çəki: ICW və ya SA funskiyasından və seramik 
   növündən asılı olaraq / 1.7 kq-dan 

• Protection level: IV- NIJ 0101.04 
• Test ammunitions: – 7,62x39 AK47 API 
• Dimensions: 250x300 mm 
• Weight: depend from function ICW or SA and type 
  of ceramic / From 2.0 kg

• Qoruma səviyyəsi: IV- NIJ 0101.04 
• Sursat sınağı: – 7,62x39 AK47 API
• Ölçülər: 250x300 mm
• Çəki: ICW və ya SA funskiyasından və seramik 
   növündən asılı olaraq / 2.0 kq-dan 

• Protection level: IV NIJ 0101.04 
• Test ammunitions: – 7,62x54R API B-32 – 30 M2 AP 
• Dimensions: 250x300 mm 
• Weight: depend from function ICW or SA and type 
  of ceramic / From 2.2 kg

• Qoruma səviyyəsi: IV NIJ 0101.04
• Sursat sınağı: – 7,62x54R API B-32 – 30 M2 AP
• Ölçülər: 250x300 mm
• Çəki: ICW və ya SA funskiyasından və seramik 
  növündən asılı olaraq / 2.2 kq-dan
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Mobility and Protection 

Light Demining Suit, BUTA Armor®, LDS for body protection has 
been designed for demining of anti-personal mines with TNT 200 gr. 

Protection
 
The level of protection of the Light Demining Suit MARS Armor® 
is chosen by the customer. It is tested and certified according 
standard STANAG 2920.

Standard Features
 
• Ballistic Deflecting Soft Armor covering the operator’s body 
  including neck, torso, shoulders, legs, knees and groin area 
• Ballistic body protection up to V50=750 m/s of the 
  fragments 1,102 g in accordance with STANAG 2920 
• Blast body protection 
• Heat body protection 
• Washable outer cover 
• According to specific operational requirements and given 
  details of the protection levels offered model could be adjusted 
• The LDS is comfortable with light weight – 8.2 kg 
• The LDS is provided with bag for storage and transportation 
• Custom sizes 
• Custom colors

*Product images are for illustration purpose only

Çeviklik və Qoruma

BUTA Armor® Yüngül Minatəmizləyən Kostyum dəsti piyadaya qa-
rşı minaların təmizlənməsi üçün TNT 200qr. ilə hazırlanmışdır.

Qoruma

Qoruma səviyyəsi müştəri tərəfindən individual seçilir. STANAG 
2920 standartlarına uyğun testedilmiş və sertifikatlaşdırılmışdır.
 
Standart xüsusiyyətlər

• İstifadəçinin boyun, bədən, çiyin, ayaq, diz və çanaq hissəsini 
örtən balestik  elastik zireh  
• STANAG 2920 standartlarına əsasən   V50 = 750 m / s fraqmentli 
1,102 g-a qədər balistik bədən qorunması 
• Partlama zamanı  qoruma
• Istilikdən  qoruma
• Yuyulan xarici örtük
• Model tələb olunan  istifadə tələblərinə və göstəricilərinə uyğün 
olaraq tənzimlənə bilər
• LDS yüngül çəkisinə görə  çox rahatdır ( 8.2 kq)
• LDS saxlama və daşınma üçün torba ilə təmin olunur
• Xüsusi ölçülər
• Xüsusi rənglər

         

       * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Standard features 

Ballistic protection: 
• - Helmet - V50 = 600 m/s STANAG 2920 FSP 1,1g 
• - Visor - V50 = 250 m/s STANAG 2920 FSP 1,1g 
• System with excellent shock absorption 
• Material for helmet - Aramid 
• Three point links with quick-release catch 
• Helmet is covered with special ABS-film 
• Fully laminated acrylic-polycarbonate ballistic visor 
• Available in olive green, black and blue color 
• Available in two sizes - 1,45 kg (medium) and 1,55 kg (large)

Standard features 

• Ballistic protection: 
• - V50 = 250 m/s STANAG 2920 FSP 1,1g 
• Full facial visor with fully padded adjustable head harness complete 
  with padded visor 
• Material - GE Lexan Polycarbonate 
• Thickness - 6 mm 
• Protection cover and carrying bag

Standart xüsusiyyətlər

Balistik qorunma:
• Dəbilqə - V50 = 600 m / s STANAG 2920 FSP 1,1g
• Sipər - V50 = 250 m / s STANAG 2920 FSP 1,1g
• Əla anti-şok sistemi
• Aramid materiallı Şlem
• Cəld açılması üçün üç yerdə bağlantı
• Dəbilqə  xüsusi ABS layı ilə örtülmüşdür
• Tamamilə laminatlaşdırılmış akril-polikarbonat ballistik günlük
• Tünd yaşıl, qara və mavi rəngdə mövcuddur
• İki ölçüdə - 1,45 kq (orta) və 1,55 kq (böyük) mövcuddur

Standart xüsusiyyətlər

• Balistik Qoruma
• V50 = 250 m/s STANAG 2920 FSP 1,1g
• Əlavə yumşaq günlük və tənzimlənən kəmər ilə dəst olan, 
   üzü tam örtən sipər.
• Material - GE Lexan Polikarbonat
• Qalınlığı - 6 mm
• Qoruyucu örtük və daşıma çantası 
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The extremely lightweight 4-panel ballistic suitcase BUTA Armor® 
for personnel protection provides mobile and discreet front pro-
tection from dangerous bullets. Possibility for fast unfolding. V.I.P. 
and Personal Security application. 

Dimensions 

• Dimensions folded, mm – 540x320 
• Dimensions unfolded, mm – 540x1160 

Protection 

MARS Armor® Ballistic Briefcase W - Type is tested and certified 
according NIJ 0108.01.

Standard Features 

• HPPE composite protective material 
• Appearance just like a normal briefcase for first-class 
  camouflage effect and high level of mobility 
• Front-side pocket - Dimensions, mm – 420x290 - Horizontal 
  Velcro closure
• Guarantees multi hit bullet protection 
• Easy unfolding by dropping the carry handle 
• Overlapping of ballistic panels 
• Protection level options: IIIA; IIIA+; III; III+, NIJ 0108.01 
• Weight: depends on the level of protection 
• Custom colors

*Product images are for illustration purpose only

Şəxsi qoruma üçün son dərəcə yüngül 4 panelli BUTA Armor® 
W-tipli balistik çanta güllələrdən çevik və düşüncəli  ön qorunmanı  
təmin edir. Sürətli açılma imkanı. V.İ.P. və şəxsi müdafiə xüsusiyyətli.

Ölçülər

• Bağlı şəkildə, mm - 540x320
• Açıq şəkildə, mm - 540x1160

Qoruma

BUTA Armor® W – Tipli Balistik Çantası NIJ 0108.01 uyğun olaraq 
test edilmiş və sertifikatlaşdırılmışdır.

Standart xüsusiyyətlər

• HPPE kompozitlı qoruyucu material
• Normal çanta  görünüşlü,cəld istifadə edilə bilən, 
  birinci sinif kamuflyaj effektli çanta
• Ön cibli - Ölçülər, mm - 420x290 
• Horizontal Velcro bağlanması
• Eyni zamanda bir neçə  gülləyə qarşı qorunmanı 
  təmin etmə imkanı
• Daşınma kəməri əsnasında asanlıqla açılır
• Balistik panellərin üst-üstə düşməsi
• Qoruma səviyyəsi variantları: IIIA; IIIA +; III; III +, NIJ 0108.01
• Çəkisi qorunma səviyyəsindən asılıdır
• Xüsusi rənglər

                   
 * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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The lightweight 3-panel ballistic briefcase BUTA Armor® for per-
sonnel protection provides mobile and discreet protection from 
dangerous bullets. Its low profile, lightweight and compactness, 
makes it easy to carry and to stow in vehicles. Extremly fast and 
easy unfolding. V.I.P. and Personal Security application. 

Dimensions 

• Dimensions folded, mm – 540x320 
• Dimensions unfolded, mm – 540x820 

Protection 

MARS Armor® Ballistic Briefcase Z - Type is tested and certified 
according NIJ 0108.01.

Standard Features 

• Appearance just like a normal briefcase for first-class 
  concealed effect 
• Front-side pocket - Dimensions, mm – 420x290 - Horizontal 
  Velcro closure 
• Rectangular design 
• Guarantees multi hit bullet protection 
• Easy unfolding by dropping the carry handle 
• Overlapping of ballistic panels
 • Protection level options: IIIA; IIIA+; III; III+, NIJ 0108.01 
• Weight: depends on the level of protection
• Custom colors

*Product images are for illustration purpose only

Şəxsi qoruma üçün son dərəcə yüngül 3 panelli BUTA Armor® Z-ti-
pli balistik çanta güllələrdən çevik və düçüncəli qorunmanı təmin 
edir. Bu məhsulun yüngül çəkisi və kompaktlığı onu avtomobildə 
daşımaq imkanı verir. Sürətli açılma imkanı. V.İ.P. şəxsi müdafiə 
xüsusiyyətlidir.

Ölçülər

• Bağlı şəkildə, mm - 540x320
• Açıq şəkildə, mm - 540x820

Qoruma

BUTA Armor®  Z – Tipli Balistik Çantası NIJ 0108.01 uyğun olaraq 
test edilmiş  və sertifikatlaşdırılmışdır.

Standart xüsusiyyətlər

• HPPE kompozitlı qoruyucu material
• Normal çanta görünüşlü,cəld istifadə edilə bilinən, 
  birinci sinif kamuflyaj effektli çanta
• Ön cibli - Ölçülər, mm - 420x290 –
• Horizontal Velcro bağlanması
• Eyni zamanda bir neçə  gülləyə qarşı qorunmanı təmin 
  etmə imkanı
• Daşınma kəməri əsnasında asanlıqla açılır
• Balistik panellərin üst-üstə düşməsi
• Qoruma səviyyəsi variantları: IIIA; IIIA +; III; III +, NIJ 0108.01
• Çəkisi qorunma səviyyəsindən asılıdır
• Xüsusi rənglər

 * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Small Ballistic Shield 

The BUTA Armor® ballistic shield provides comfortable front pro-
tection incorporating the latest materials and technology. The 
lightweight design of the shield ensures high mobility. 

Protection 

MARS Armor® Small Ballistic Shield is tested and certified accord-
ing NIJ 0109.00.

Standard Features 

• Heat-sealed, waterproofed ballistic outer cover 
• Multi-use shield technology - firearms can be deployed 
  from right and left sides
• Better peripheral vision 
• Easier long gun deployment - standing, kneeling, prone posotion 
• Polyamide handle 
• Special shape - reduced exposure of head and arms 
• Ergonomically designed to be carried for extended periods 
  without fatigue 
• Thick high density foam pad 
• Dimensions shield, mm – 495x615 
• Tickness: ≤ 22mm 
• Protection level options: IIIA; IIIA+; III; III+, NIJ 0109.00 
• Weight: depends on the level of protection 
• Custom colors

*Product images are for illustration purpose only

BUTA Armor® kiçik balistik qalxan ən son material və texnoligiyanı 
əhatə etməklə rahat ön qorumanı təmin edir.

Qoruma

BUTA Armor® Kiçik balistik qalxanı NIJ 0109.01 uyğun olaraq test 
edilmiş  və sertifikatlaşdırılmışdır.

Standart xüsusiyyətlər

• İstiliyə və suya  davamlı balistik çöl örtük
• Multifunksional qalxan texnologiyasına əsasə silah 
  sagdan və soldan istifadə edilə bilər
• Geniş görüntü
• Dayanmış,diz çökmüş və meylli mövqedə uzun silah 
  yerləşdirmə imkanı
• Poliamid qulp
• Baş və əllərə az təsir edən xüsusi forma
• Yorulmadan uzun müddət istifadə etmək üçün xüsusi 
  erqonomik dizayn
• Yüksək sıxlıqlı qalın köpüklü pəncə
• Ölçülər: mm -495x615
• Qalınlıq: <- 22 mm
• Qoruma səviyyəsi variantları: IIIA; IIIA +; III; III +, NIJ 0109.01
• Çəkisi qorunma səviyyəsindən asılıdır
• Xüsusi rənglər

                   
 * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Ballistic shield 

The BUTA Armor® Ballistic Shield provides reliable front protec-
tion. The light weight ensures high mobility for fast entry. Possi-
bility to increase the protection through add-on ceramic insert. 
Special troop’s application. 

Dimensions 

• Standard dimensions shield, mm: 
• 1200x600 (for protection level IIIA NIJ 0108.01) 
• 1000x500 (for protection level III+ NIJ 0108.01) 
• Standard dimensions window, mm: 
• 200x100 
• 300x100 

Protection 
 
BUTA Armor® Ballistic Shield is tested and certified according NIJ 
0108.01

Standard Features

• Ballistic window with same ballistic protection 
• Alluminum ambidextrous handle 
• The ballistic shield is made with HPPE material 
• The ballistic window is made of bulletproof glass 

Options 

• Carry belt with shoulder pad 
• Trolley with two shields 
• Additional front pocket for hard armor insert 
• Custom sizes 
• Custom colors

*Product images are for illustration purpose only

Balistik Qalxan

BUTA Armor® Balistik Qalxan ön tərəfdən etibarlı qorumanı təmin 
edir. Yüngül çəkisi  içəri daxil olmaq üçün çevikliyi təmin edir. Əlavə 
keramik əlavə ilə qoruma səviyyəsini artırma imkanı. Xüsusi təy-
inatlı qüvvələr üçün nəzərdə tutulub.

Ölçülər

Standart ölçülü qalxan, mm:
• 1200x600 (IIIA NIJ 0108.01 qoruma səviyyəsi üçün)
• 1000x500 (III+ NIJ 0108.01 qoruma səviyyəsi üçün)
Standart ölçülü pəncərə, mm:
• 200x100 
• 300x100 
Qoruma

BUTA Armor® Balistik Qalxanı NIJ 0108.01 uyğun olaraq test edilm-
iş  və sertifikatlaşdırılmışdır.

Standart xüsusiyytələr

• Eyni balistik qorumalı balistik pəncərə
• İkitərəfli alüminium tutacaq
• HPPEmaterialından hazırlanmışdır
• Balistik pəncərə gülləkeçirməyən şüşədən hazırlanmışdır

Mövcud variantlar  
• Çiyinə taxılan daşıma kəməri
• Iki qalxanlı araba
• Zirehli əlavə üçün arxa cib
• Xüsusi rəng
• Xüsusi ölçü       

* Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir 
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Ballistic Ladder Shield 

Ballistic Ladder Shield BUTA Armor® is ballistic shield and ladder 
combination. Its lightweight design and access capabilities makes 
it an excellent choice for all law enforcement officials worldwide. 

Dimensions 

• Dimensions shield, mm – 1215x610 
• Dimensions shield with mobile legs, mm – 1250x610 
• Dimensions window, mm – 450x100 

Protection 

BUTA Armor® Ballistic Ladder Shield is tested and certified ac-
cording NIJ 0108.01.

Standard Features 

• Manufactured with advanced, high-performance polyethylene fiber 
• Unique ambidextrous handle 
• Rectangular design 
• The ladder is an integral part of the shield, serving as both 
  an ambidextrous handle and climbing frame 
• Two mobile legs to support it in upright position 
• Two legs on the front-side, which are settled on the right 
  and left top sides for underpinning the shield while using it 
  as a ladder 
• Heat-sealed, waterproofed ballistic outer cover 
• Rubber edge covering 
• Overlapping front and back view-finders provide a 
  reinforced viewport seam for optimum protection 
• Protection level options: IIIA; IIIA+; III; III+, NIJ 0108.01 
• Weight: depends on the level of protection 
• Custom colors                       *Product images are for illustration purpose only

Nərdivan tipli balistik qalxan

Nərdivan və qalxanın birləşməsidir.Rahat giriş imkanları və yüngül 
çəki dünya üzrə hüquq mühafizə orqanları üçün mükəmməl təklifdir.

Ölçülər
• Qalxanın ölçüsü, mm.-1215x610
• Qalxanın ayaqcıqlarla birgə ölçüsü, mm.-1250x610
• Pəncərə ölçüsü, mm.-450x100

Qoruma

BUTA Armor® Ballistic Ladder Shield is tested and certified ac-
cording NIJ 0108.01.

Standart xüsusiyyətlər

• Qabaqcıl, yüksək keyfiyyətli polietilen liflə hazırlanmışdır
• Unikal ikitərəfli tutacaq
• Bərabərbucaqlı dizayn
• Nərdivan qalxanın ayrılmaz hissəsi olaraq, ikitərəfli 
  tutacaq və dırmaşma çərçivəsi kimi xidmət göstərir
• Dik vəziyyətdə saxlamaq üçün iki mobil dayaq
• Qalxanı pilləkən kimi istifadə etmək üçün qabaq tərəfdə 
  sağda və solda yerləşən dayaqlar
• İstiyə və suya davamlı balistik çöl örtük
• Rezin örtük
• Bağlanan ön və arxa görünüşlü bulmaclar, 
  optimal qorunma üçün güclü görünüş seqmenti təmin edir
• Qoruma səviyyəsi variantları: IIIA; IIIA +; III; III +, NIJ 0108.01
• Çəkisi qorunma səviyyəsindən asılıdır
• Xüsusi rənglər

 * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA Armor® Ammunition Pouches provide easy and comfortable 
access in any environment. Reliable PALS MOLLE system can be 
easily attached to any webbing platform. The design and color of 
the pouches can be produced according customer requirements 
and are fully customizable.

1. Thigh rig 
2. Holster for pistol GLOCK 17 
3. 2 Magazines pouch AK-47, 30 rounds 
4. 2 Magazines pouch G36, 30 rounds 
5. 2 Magazines pouch M16, 30 rounds 
6. 2 Magazines pouch M16, 20 rounds
7. 2 Magazines pouch MP5, 30 rounds 
8. 2 Magazines pouch 9x19mm, 15 rounds 
9. 2 Granades VOG 25 
10. 2 Hand granades pouch 
11. 2 Flash granades pouch 
12. Pouch for 12 Caliber, 10 rounds

*Product images are for illustration purpose only

Çantalar  istənilən mühitdə asan və rahat istifadəni təmin edir.
Etibarlı PALS MOLLE sistemi hər hansı bir hörgü platforması-
na asanlıqla əlavə edilə bilər. Çantaların dizaynı və rəngləri 
müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq istehsal edilə bilər.

1. Bud qurğusu
2. GLOCK 17 tipli tapanca üçün kobura
3. AK-47 üçün iki ədəd 30-luq sandıqça kisəsi
4. G36 üçün iki ədəd 30-luq sandıqça kisəsi
5. M16 üçün iki ədəd 30-luq sandıqça kisəsi
6. M16 üçün iki ədəd 20-lik sandıqça kisəsi
7. MP5 üçün iki ədəd 30-luq  sandıqça kisəsi 
8. 9 x 19mm lik silah üçün iki ədəd 30-luq sandıqca kisəsi
9. VOG 2 qumbara  üçün 2 yerli kisə
10. Əl qumbarası üçün 2 yerli kisə
11. İşıq saçan qumbara üçün 2 yerli kisə
12. 12 kalibr üçün kisə, 10-luq

                * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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BUTA Armor® MOLLE compatible utility pouches were designed 
specially to be added to any tactical MOLLE vest, allowing you to 
carry a wide variety of equipment, small tools, and accessories, 
to make sure you have always what you need to complete your 
mission. The design and color of the pouches can be produced 
according customer requirements and are fully customizable.

1. Chemical kit pouch 
2. First aid kit 
3. Hydration pouch 
4. Gas mask pouch 
5. Meduim multi-use pouch 
6. Utility pouch (map & docs) 
7. Foldable large multi-use pouch 
8. Radio pouch 
9. Tactical flashlight pouch 
10. Handcuffs pouch

*Product images are for illustration purpose only

ƏLAVƏ YARDIMÇI ÇANTALAR xüsusi tapşırıqları düzgün və effek-
tiv başa çatdırmaq üçün lazım olan avadanlıqlar, alətlər və akse-
suarların daşınması üçün zirehli gödəkcəyə bərkidilir. Çantaların 
dizaynı və rəngləri müştərilərin tələblərinə uyğun olaraq istehsal 
edilə bilər.

1. Kimyəvi dəst çantası
2. İlk yardım dəsti
3. Nəmləndirici kisə
4. Qaz maskası çantası
5. Orta ölçülü çox istifadə çanta
6. Çanta (xəritə və docs)
7. Büküləbilən multifunksional istifadəli çanta
8. Radio çantası
9. Taktik fənər çantası
10. Qandal dəsti

         

       * Məhsul təsvirləri yalnız illüstrasiya məqsədlidir
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Model  /Model MBH-BK-BTS MBH-PASGT-SD MBH-PASGT-BTS 

Shape/  Təsvir European Fritz/PASGT PASGT PASGT 

Material / Material                                     Aramid, Kevlar® 
Covering;Finish /  
Üst qatı;tamamlanması 

Polyurethane paint with IRR and chemical resistant properties / 
Kimyəvi təsirə  davamlı xüsusiyyətli IRR ilə poliuretan boya 

Colour/ Rəng Black, Olive Green, Desert Tan, Blue or Custom /  
Qara, Tünd yaşıl , Səhra tonlu, Mavi və ya fərdi seçimli 

Suspension Liner System 
/Asılma sistemi 

Plastic harness (Stoteck) / 
 Plastik kəmər (Stoteck) 

Crown Mesh or Foam Pads  
(7 pcs) /  
Torlu tac və ya köpükdən 
yastıqca (7ədəd) 

Crown Mesh or Foam 
Pads (7 pcs) /  
Torlu tac və ya köpükdən 
yastıqca (7ədəd) 

Retention System: 
Chinstrap/ 
Saxlama sistemi: kəmər 
seçimli 

Boltless 3 points 
attachment; Quick Release 
buckle; Material: 
polyamide with leather 
chin cup. / 
 
3 yerli boltsuz bağlanma; 
tez azad olma; Material: 
Dəri  çənə altı fincan ilə 
poliamid 

Standard H-back 4 points 
attachment; Quick Release 
buckle; Material: polyamide 
with leather chin cup / 
 
4 yerlistandart H-Back tipli  
bağlanma; tez azad olma; 
Material: Dəri  çənə altı 
fincan ilə poliamid 

Standard H-back 4 points 
attachment; Quick 
Release buckle; Material: 
polyamide with leather 
chin cup / 
 
4 yerlistandart H-Back 
tipli  bağlanma; tez azad 
olma; Material: Dəri  
çənə altı fincan ilə 
poliamid 

Accessories / Aksesuarlar Cordura cover in various fabric colors and patterns; Carrying bag / 
Cordura üzlüyü müxtəlif rəngli rənglərdə və naxışlarla örtülmüşdür;Daşıma çantası  

Protection levels NIJ 
0106.01; NIJ 0108.01 / 
Qoruma səviyyəsi NIJ 
0106.01; NIJ 0108.01 

II = 9x19mm FMJ & .357 Magnum JSP;  
IIIA Special = 9x19mm FMJ, .44 Magnum Lead SWC, 7.62x25 TT FSJ 

Fragmentation resistance 
STANAG 2920  ; V50 / 
Parçalanma müqaviməti 
STANAG 2920 ; V50 

Level II minimal = 625 m/s  
Level IIIA minimal = 700 m/s 

Maximal Weight (grams) 
Level II;Level IIIA / 
Maksimal çəki (qramla) 
Səviyyə II; Səviyyə  IIIA 

S = 1300 / 1400  
M = 1400 / 1500  
L = 1500 / 1600  
XL = 1600 / 1700 

S = 1200 / 1300  
M = 1300 / 1400  
L = 1400 / 1500  
XL = 1500 / 1600 

S = 1200 / 1300  
M = 1300 / 1400  
L = 1400 / 1500  
XL = 1500 / 1600 
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Model  /Model MBH-MICH-SD MBH-ACH-SD MBH-ACH-HC 
Shape/  Təsvir MICH MICH MICH - HIGH EARS CUT 
Material / Material                                     Aramid, Kevlar® 
Covering;Finish /  
Üst qatı;tamamlanması 

Polyurethane paint with IRR and chemical resistant properties / 
Kimyəvi davamlı xüsusiyyətli IRR ilə poliuretan boya 

Colour/ Rəng Black, Olive Green, Desert Tan, Blue or Custom /  
Qara, Tünd yaşıl , Səhra tonlu, Mavi və ya fərdi seçimli 

Suspension Liner 
System /Asılma sistemi 

 Foam Pads (7 pcs) /  
köpükdən yastıqca (7ədəd) 

Foam Pads (7 pcs) /  
köpükdən yastıqca (7ədəd) 

Foam Pads (7 pcs) /  
köpükdən yastıqca (7ədəd) 

Retention System: 
Chinstrap/ 
Saxlama sistemi: kəmər 
seçimli 

Standard H-back 4 points 
attachment; Quick Release 
buckle; Material: polyamide 
with leather chin cup / 
4 yerlistandart H-Back tipli  
bağlanma; tez azad olma; 
Material: Dəri  çənə altı fincan 
ilə poliamid 

Standard H-back 4 points 
attachment; Quick Release 
buckle; Material: polyamide with 
leather chin cup / 
4 yerli standart H-Back tipli  
bağlanma; tez azad olma; 
Material: Dəri  çənə altı fincan ilə 
poliamid 

4 points attachment with 
Worm-Dial size adjustment 
system; Quick Release buckle; 
Material: polyamide with 
leather chin cup./ 
4 yerli Worm-Dial bağlanma 
sistemi; tez azad olma; 
Material: Dəri  çənə altı fincan 
ilə poliamid 

Accessories / 
Aksesuarlar 

 Cordura cover in various fabric 
colors and patterns; Carrying 
bag / 
Cordura üzlüyü müxtəlif rəngli 
rənglərdə və naxışlarla 
örtülmüşdür;Daşıma çantası 

Front night vision mount; 2 side 
Picatinny rails with adapters 
(optional); Cordura cover with 
various fabric colors and 
patterns; Carrying bag / 
Gecə görüntüsü cihazının 
bağlantısı; başlığı tənzimlənən  iki 
tərəfli Picatinny relsləri; Cordura  
üzlüyü müxtəlif rəngli rənglərdə 
və naxışlarla örtülmüşdür;Daşıma 
çantası 

Front night vision mount; 2 side 
Picatinny rails with adapters 
(optional); Cordura cover with 
various fabric colors and 
patterns; Carrying bag / 
Gecə görüntüsü cihazının 
bağlantısı; başlığı tənzimlənən  
iki tərəfli Picatinny relsləri; 
Cordura üzlüyü müxtəlif rəngli 
rənglərdə və naxışlarla 
örtülmüşdür;Daşıma çantası 

Protection levels NIJ 
0106.01; NIJ 0108.01 / 
Qoruma səviyyəsi NIJ 
0106.01; NIJ 0108.01 

II = 9x19mm FMJ & .357 Magnum JSP;  
IIIA Special = 9x19mm FMJ, .44 Magnum Lead SWC, 7.62x25 TT FSJ 

Fragmentation 
resistance STANAG 
2920  ; V50 / 
Parçalanma 
müqaviməti STANAG 
2920 ; V50 

Level II minimal = 625 m/s  
Level IIIA minimal = 700 m/s 

Maximal Weight 
(grams) Level II;Level 
IIIA / 
Maksimal çəki (qramla) 
Səviyyə II; Səviyyə  IIIA 

S = 1300 / 1400  
M = 1350 / 1450  
L = 1400 / 1500  
XL = 1450 / 1550 

S = 1400 / 1500  
M = 1450 / 1550  
L = 1500 / 1600  
XL = 1550 / 1650 

S/M = 1500  
L/XL = 1550 
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