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CENZIN NA MSPO 2018: BROŃ, OPORZĄDZENIE I
SYSTEM WYWAŻENIOWY
Wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej CENZIN prezentuje na MSPO pokaźną
ofertę broni, sprzętu optycznego, specjalistycznej odzieży i akcesoriów taktycznych.
Czytaj też: MIĘDZYNARODOWY SALON PRZEMYSŁU OBRONNEGO - SERWIS SPECJALNY
DEFENCE24.PL
Na MSPO prezentowana jest między innymi broń TROY Industries, znanego amerykańskiego
producenta karabinów i karabinków maszynowych, którego CENZIN jest wyłącznym dystrybutorem na
rynku w Polsce, a także wyprodukowany w RPA przez RIPPEL EFECT wielostrzałowy granatnik na
amunicję nieśmiercionośną – PRRLL Multi-Shot Launcher. Ma on kaliber 37/8 lub 40 mm, masę 3,68
kg, a obrotowy bęben zawiera osiem naboi. Natomiast z oferty ﬁrmy TROY wyróżnić można m.in.
karabinki ALPHA, SPC A3, SOCC PDW 7.5, czy SOCC 14,5”.
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Spore zainteresowanie wzbudza też ekspozycja wysokiej klasy odzieży i akcesoriów taktycznych od
amerykańskiego CRYE PRECISION (m.in. hełm AIRFRAME, kamizelka taktyczna Harness w systemie
AVS, czy kamizelka kuloodporna LVS), a także amunicja małokalibrowa MAGTECH pochodząca z
brazylijskiego koncernu CBC. Wśród prezentowanych nowości nie zabrakło najnowszej kolekcji
okularów ochronnych i gogli balistycznych EDGE TACTICAL, które dzięki specjalnej powłoce "VAPOR
SHIELD" są odporne na zaparowanie. Ponadto wszystkie okulary EDGE gwarantują zgodność z
amerykańską cywilną normą wytrzymałościową ANSI Z87.1+2010 oraz wojskową normą balistyczną
MCEPS GL-PD 10-12.
Jedną z ciekawszych propozycji skierowaną do policji, wojska oraz służb ratowniczych są zestawy
wyważeniowe izraelskiego producenta SAN LTD, uznawane są za wiodące w swojej kategorii. Cechuje
je m.in. wysoka wytrzymałość, wielofunkcyjność w zastosowaniu oraz nowoczesny design. Zestaw
składa się z agregatu elektrohydraulicznego (pompy dużej mocy zasilanej akumulatorami i
generującej ciśnienie 500 bar), hydraulicznego narzędzia taktycznego do forsowania drzwi i plecaka
specjalnego przeznaczenia.
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Z innej prezentowanej broni zobaczyć można produkty producentów takich jak m.in. B&T (m.in.
karabin APR 308 czy SPR 300), MOSSBERG (m.in. strzelbę MOOSBERG 590M kalibru 7,62 mm czy
karabinek CR 308), HAENEL Defence, DIAMONDBACK (m.in. pistolet DB9FSSG, karabinki serii DB, czy
RS8 Sand Left), natomiast na strzelnicy CENZIN prezentowany jest system treningu strzeleckiego
SIMUNITION, w tym amunicja i zestawy adaptacyjne do broni. SIMUNITION oparty jest na amunicji
barwiącej FX oraz zestawach adaptacyjnych do różnych rodzajów broni (w tym MSBS Grot).
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Dopełnieniem tej bogatej oferty jest wysokiej jakości optyka przeznaczona dla broni strzeleckiej ﬁrm
DONG IN OPTICAL (m.in. rodzina celowników kolimatorowych DCL, EG, czy RV) i SIGHTMARK (celownik
laserowy LoPro Combo, luneta Core TX 1 4x24), amunicja LAPUA, SELLIER & BELLOT, PRIMETAKE,
akcesoria taktyczne i odzież MAROM DOLPHIN, BLACKHAWK (m.in. kabury taktyczne Serpa, Serpa
Duty, Serpa CQD, latarki Xiphos Night-Ops NTX), EAGLE (m.in. kamizelki taktyczne Martime CIRAS,
Eagle Multimision i futerały), WALTHER-UMAREX oraz preparaty i zestawy do czyszczenia i
konserwacji broni SCHLETEK.
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CENZIN wchodzący w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A zajmuje w jej strukturach szczególną rolę.
jest bowiem dystrybutorem wysokiej klasy sprzętu specjalnego oraz usług modernizacyjnych
skierowanych do SZ RP, policji, służb mundurowych i jednostek specjalnych. Wobec powyższego XXVI
MSPO jest kolejną okazją by zaprezentować pokaźną ofertę broni, sprzętu optycznego,
specjalistycznej odzieży i akcesoriów taktycznych.
Cenzin oferuje również eksport specjalistycznych wyrobów i usług dla odbiorców sektora lotniczego,
morskiego i kolejowego. Jak podkreślali jego przedstawiciele, miniony i obecny rok znacznie wzbogacił
ofertę o produkty nowych, zagranicznych dostawców.
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