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ALGIERIA KUPIŁA 300 TERMINATORÓW
Według raportu dotyczącego obrotu uzbrojeniem na świecie za rok 2020 opublikowanego
Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) Algiera kupiła 300
egzemplarzy ciężkich bojowych wozów wsparcia czołgów BMPT Terminator - pisze Army Recognition.
Stanowi to potwierdzenie dotychczasowych doniesień medialnych dotyczących tego zakupu. Według
SIPRI dostarczono już 120 pojazdów.
Według niepotwierdzonych nadal oﬁcjalnie przez obie strony informacji algierski resort obrony
miał zawrzeć w kwietniu 2016 roku z rosyjską spółką Rosoboronexport kontrakt na dostawy
wspomnianej partii Terminatorów, a pierwsze ich dostawy miały zostać zrealizowane w 2020 roku.
Algierska armia w ostatnich latach jest jednym z większych klientów eksportowych rosyjskiego
przemysłu zbrojeniowego, który zapewnia mu liczne kontrakty dotyczące dostaw nowego oraz
modernizacji starego ciężkiego sprzętu wojskowego.
Czytaj też: Algieria kupiła Su-34
BMPT "Terminator" to ciężki wóz wsparcia ogniowego czołgów opracowany i produkowany przez
Uralwagonzawod. Został zaprojektowany na przełomie wieków jako odpowiedź na bolesne
doświadczenia rosyjskiej armii z wykorzystaniem bojowych wozów piechoty BMP-1/BMP-2 do wsparcia
czołgów w trakcie pierwszej wojny czeczeńskiej. BMP okazały się zbyt słabo opancerzone i uzbrojone.
Z tego powodu zdecydowano się na opracowanie silnie uzbrojonego i opancerzonego BWP osadzony
na nośniku czołgowym.

Reklama

Nośnikiem tego wozu jest podwozie zmodyﬁkowanego czołgu podstawowego T-72 lub T-90. Na nim z
kolei osadzone jest specjalnie zaprojektowany w tym celu załogowy moduł wieżowy uzbrojony w dwie
armaty automatyczne 2A42 kal. 30 mm (z zapasem 850 pocisków) i czołgowy karabin maszynowy
PKTM kal. 7,62 mm (z zapasem 2100 pocisków) oraz dwie podwójne wyrzutnie przeciwpancernych
pocisków kierowanych 9M120 Ataka. Załoga składa się z trzech osób (dowódca, kierowca i operator
uzbrojenia), a parametry techniczne są zbliżone do tych oryginalnego nośnika.
Czytaj też: Su-57 z pierwszym klientem eksportowym?
Ciężkie wozy bojowe produkcji radzieckiej i rosyjskiej stanowią podstawowe uzbrojenie Narodowej
Armii Ludowej Algierii. Wśród czołgów podstawowych można wymienić konstrukcje takie jak T-90SA
(572 egzemplarzy), T-72M/B/S/AG (1000 egzemplarzy), T-62 (300 egzemplarzy) i T-55AMW (324
egzemplarze). Z kolei wśród bojowych wozów piechoty można wymienić BMP-3 (100 egzemplarzy),
BMP-2 (300 egzemplarzy) i BMP-1 (760 egzemplarzy), z czego dwa typy ostatnie są modernizowane
do standardu BMP-1M/BMP-2M Bierieżok. Z kolei w przypadku kołowych transporterów opancerzonych
wymienić można BTR-80 (150 egzemplarzy) i BTR-70 (250 egzemplarzy). Jedynymi wyjątkami są
zakupione w ostatnich latach niemieckie kołowe transportery opancerzone Boxer (500 egzemplarzy) i
Fuchs 2 (około 1000 egzemplarzy), które mają zostać wyprodukowane lokalnie na podstawie licencji.

