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MSPO 2017: ARMATA SAMOCZYNNA 20 MM.
ALTERNATYWA DLA BRONI MASZYNOWEJ
Firma Nexter proponuje małym i mobilnym formacjom sił operacji specjalnych swoją armatę
samoczynną P20 kalibru 20 mm. Ma być ona realną alternatywą dla dotychczas stosowanych do
wsparcia ich operacji specjalnych broni maszynowej, na naboje karabinowe oraz broni
wielkokalibrowej. Największym atutem P20, w tym kontekście, ma być połączenie znacznej siły
rażenia z odpowiednią wagą oraz wielkością, pozwalającą przede wszystkim na jej skuteczny
transport.
Samoczynna armata P20 była podczas kieleckich targów MSPO 2017 prezentowana na stoisku ﬁrmy
Works 11. Jej producent podkreśla, że produkt swobodnie może być instalowany na zróżnicowanych
platformach lądowych, powietrznych oraz morskich wykorzystywanych współcześnie przez jednostki
specjalne. Stąd też P20 może pojawić się na dedykowanych siłom operacji specjalnych lekkich
pojazdach kołowych, ale także na śmigłowcach wielozadaniowych czy też szybkich łodziach
motorowych, wykorzystując m.in. dotychczas stosowane obrotnice do najbardziej popularnych
wukaemów.
Armata P20 jest bronią automatyczną, uruchamianą przez odprowadzenie części gazów z przewodu
lufy. Armata produkcji Nexter strzela z otwartego zamka ogniem pojedynczym, serią ograniczonej
długości (obejmującą 4 strzały), lub ogniem ciągłym. W przypadku P20 istnieje także możliwość
zastosowania funkcji nazwanej jako Sniper Shot. Producent zaznacza, że jest to unikatowa w broni
tego rodzaju opcja, umożliwiająca znacznie celniejsze strzelanie ogniem pojedynczym z zamka
zamkniętego. P20 strzela amunicją serii M50 (20 mm x102) standardu NATO. Co interesujące,
podobnej amunicji używają także samoloty bojowe, wykorzystywane do bliskiego wsparcia
powietrznego (CAS).
Armata P20 waży 167 kg, co obejmuje podstawę, samą broń oraz amunicję, gdzie masa broni to 49
kg, a podstawy 88 kg. P-20 produkcji Nexter są już wszechstronnie sprawdzone w boju i stosowane są
zarówno w jednostkach armii konwencjonalnych jak i formacjach sił operacji specjalnych 25 państw.
Do chwili obecnej zostało sprzedanych ponad 2000 egzemplarzy tego rodzaju uzbrojenia.
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