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INDIE CHCĄ ZAKUPIĆ OD ROSJI SU-30MKI
Rosyjska Federalna Służba ds. Współpracy Wojskowo-Technicznej poinformowała, że Indie złożyły
zamówienie na kolejnych 18 samolotów Su-30MKI.
Samoloty będą dostarczone w formie "zestawów", a następnie zmontowane w państwowych
zakładach HAL (Hindustan Aeronautics Limited). W zestawach znajduje się poszycie (zarówno
elementy stalowe, aluminiowe jak i tytanowe), silniki, elementy mocujące (śruby, nity) i -szeroko
pojęte - "inne ważne części". Nie są to jednak kompletne samoloty - udział komponentów
produkowanych w Indiach kształtuje się na poziomie 50%. Montaż prowadzony jest w zakładach w
Nasik - mają one długą tradycję w tej dziedzinie, bowiem montują samoloty z gotowych części od
1964 r. (były to MiG-21 FL).
Czytaj też: Indyjskie Su-30 z brytyjskimi rakietami
Su-30MKI to dwumiejscowy samolot wielozadaniowy zaprojektowany dla potrzeb indyjskich sił
powietrznych o maksymalnej masie startowej ok. 39 ton i maksymalnym zasięgu ok. 3000 km. Dwa
silniki Saturn AL-31 zapewniają mu prędkość maksymalną na poziomie 2 Ma. Od podstawowych
maszyn typoszeregu Su-30 specyﬁkację MKI odróżnia m.in. zastosowanie usterzenia w układzie
kaczki, silników ze zmiennym wektorem ciągu, zasobnika celowniczego Litening (produkowanego w
kooperacji przez koncerny Northrop-Grumman oraz Rafael), izraelskiej awioniki oraz zintegrowanie
uzbrojenia produkowanego w Indiach (pociski BrahMos), Izraelu (bomby Spice-2000) oraz Wielkiej
Brytanii (AIM-132 ASRAAM).
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Obecnie w indyjskich siłach powietrznych wykorzystywane są 272 egzemplarze Su-30MKI, z których
pierwszych 50 -zakupionych w ostatniej dekadzie XX wieku za ok. 1,5 mld USD -montowane było
jeszcze w zakładach Suchoja. Pozostałe samoloty zostały zmontowane na miejscu. Znajdują się one na
stanie 13 dywizjonów, w latach 2020-21 Indie planują zwiększyć tę liczbę do 14.
Czytaj też: Indie chcą pilnie zakupić MiGi-29
Wartość kontraktu pozostaje nieznana, niemniej jednak należy podkreślić, że jest to kolejna transakcja
związana z uzbrojeniem dokonana w Rosji przez rząd indyjski - Indie np. chcą zmodernizować w Rosji
450 czołgów T-90, planowany jest też zakup "ponad 20" samolotów MiG-29.

