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MSPO 2017: AUTONOMICZNY SYSTEM
MOŹDZIERZOWY I NOWE DRONY OD ELBIT
SYSTEMS
Podczas tegorocznej wystawy MSPO w Kielcach nie zabrakło stałego wystawcy, jakim jest izraelski
koncern Elbit Systems. Izraelczycy przedstawili szereg samodzielnych produktów, takich jak system
moździerzowy Spear Mk 2 i drony Sky-Stryker. W Kielcach można było jednak zapoznać się również z
kompleksowymi pakietami, w tym szkolno-treningowym EVA, przeznaczonym zarówno dla pilotów
śmigłowców jak i samolotów.
Autonomiczny system moździerzowy SPEAR Mk 2 na MMWV
Bodaj najciekawszym elementem kieleckiej wystawy Elbit Systems był autonomiczny system
moździerzowy Spear Mk 2 dla lekkich i średnich pojazdów (warto nadmienić, że Elbit Systems oferuje
szereg moździerzy holowanych kal. 60 mm, 81 mm i 120 mm). Spear Mk 2 wywodzi się z
opracowanego również przez Elbit Systems systemu moździerzowego Cardom, wykorzystywanego
między innymi przez amerykańskie M1129 Stryker.
Charakteryzuje się on mniejszą siłą odrzutu niż standardowe moździerze tego kalibru (81 mm i 120
mm). Spear Mk 2 to najnowsza wersja systemu redukującego odrzut, co umożliwia instalowanie
moździerzy na lżejszych pojazdach, bez ryzyka uszkodzenia konstrukcji. W przypadku Spear Mk 2 kal.
120 mm odrzut jest zredukowany do 15 ton. Moździerz może być montowany na pojazdach kołowych,
ciężarówkach, lekkich pojazdach opancerzonych i wozach taktycznych, a także na pojazdach
gąsienicowych.
W Kielcach ﬁrma promowała dwie wersje – jedną zamontowaną na HMMWV oraz drugą na
samochodzie opancerzonym Plasan Sandcat na konstrukcji Forda 550. Obsługę stanowi do trzech
osób. Spear Mk 2 ma możliwość oddania strzału w ciągu 60 sekund od zatrzymania i rozpoczęcia
zajmowania stanowiska bojowego. Maksymalna szybkostrzelność wynosi 15 strzałów na sekundę.
Opuszczenie stanowiska bojowego wynosi kolejne 60 sekund, co pozwala pojazdowi uniknąć ognia ze
strony nieprzyjaciela. Jak na konstrukcję XXI wieku przystało, Spear Mk 2 jest w pełny cyfrowy – jest
podpięty pod systemy kierowania ogniem i rozpoznania. Można tworzyć plany ogniowe, listy celów w
zależności od ich znaczenia, czy też przewidywać skutki ostrzału.
Amunicja krążąca SkyStriker - nowość w ofercie Elbit
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SkyStriker to bezzałogowy system latający, klasyﬁkowany jako amunicja krążąca, którego zadaniem
jest wsparcie żołnierzy w działaniach na szczeblu taktycznym. Dron przenoszący głowicę bojową ma
cichy napęd elektryczny, co pozwala na skryte podejście do celu na niskim pułapie. Spora szybkość
bezzałogowca (185 km/h) pozwala na zaatakowanie wykrytego celu w relatywnie krótkim czasie i na
dużej odległości. Według danych producenta SkyStriker może krążyć lub aktywnie podążać za celem
przez dwie godziny (z głowicą bojową o masie 5 kg). Maksymalna masa przenoszonej głowicy bojowej
wynosi 10 kg, czas operowania nad celem skraca się wówczas do godziny. System pokazano po raz
pierwszy na Paris Air Show w czerwcu br.
Skylark 3 - taktyczny mini-bezzałogowiec
Podczas kieleckiej wystawy Elbit Systems promował również najnowszy BSL ze swojej rodziny Skylark.
Wariant trzeci jest taktycznym mini-bezzałogowcem dla jednostek na szczeblu batalionu, brygady lub
dywizji. Posiada on głowicę optoelektroniczną. Maksymalna masa startowa wynosi 40 kg, a czas
działania to 6 godzin. Zasięg operacyjny to 100 km, a maksymalny pułap 4,5 tysiąca metrów.
Rozpiętość wynosi 4,7 m.
SupervisIR - izraelskie rozwiązanie do monitorowania terenu w podczerwieni
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To z kolei niewielki i lekki system naziemny, przeznaczony do monitorowania terenu w podczerwieni
(WAPS, Wide Area Persistent Surveillance). Został on zaprezentowany pierwszy raz podczas wystawy
Eurosatory w ubiegłym roku. System automatycznie wykrywa w dzień i w nocy ruch na ziemi, w
powietrzu i na wodzie. Potraﬁ go także śledzić. Istnieje możliwość połączenia tego urządzenia w
większy system, zintegrowany z radarami towarzyszącymi lub dodatkowymi sensorami wykrywania i
śledzenia. Może być montowany na stałe na masztach lub używany jako urządzenie mobilne.
EVA - rozwiązanie szkolno-treningowe
Izraelczycy podczas MSPO promowali także całościowe rozwiązania szkolno-treningowe (EVA,
Embedded Virtual Avionics), także dla pilotów samolotów piątej generacji. Na oferowany pakiet składa
się szkolenie w zakresie awioniki, systemów uzbrojenia oraz sensorów pokładowych (w tym radaru,
ESM, FLIR i łączności). To także unikanie rakiet ziemia-powietrze, czy też przechwytywanie samolotów
nieprzyjaciela. W ramach systemu EVA również operatorzy naziemni mogą brać udział w szkoleniu,
przez co zwiększa się jego atrakcyjność i zakres. Oferta przeznaczona jest zarówno dla śmigłowców
jak i samolotów.

