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BUNDESWEHRA MODERNIZUJE LEOPARDY.
ZIELONE ŚWIATŁO PARLAMENTU
Bundestag zgodził się na sﬁnansowanie modernizacji czołgów Leopard, proponowanej przez
ministerstwo obrony. Unowocześnieniu poddane zostaną wozy w wersji Leopard 2A6M i A6MA2. Dzięki
temu do najnowszego standardu będzie doprowadzonych większość Leopardów znajdujących się w
służbie niemieckich sił zbrojnych.
Zgodnie z proponowanym zakresem modernizacji, pojazdy w wersji 2A6 i 2A6MA2 zostaną
przebudowane do poziomu wersji Leopard 2A7V - oprócz zwiększenia możliwości eksploatacyjnych i
bojowych pojazdów, standaryzacja użytkowanych wersji przyniesie konkretne oszczędności związane
z zapewnieniem wsparcia logistycznego i szkoleniem załóg. W uzasadnieniu proponowanego
programu niemieckie ministerstwo obrony stwierdziło, że w warunkach bojowych załogi czołgów
muszą działać niemalże automatycznie, w związku z czym niezwykle istotne jest ujednolicenie
użytkowanego przez nich sprzętu i związana z tym możliwość wymiany załóg i pojazdów w zależności
od potrzeb pola walki.
Czytaj też: Niemcy "reaktywują" Leopardy. Pancerny kontrakt podpisany
Modernizacji poddanych zostanie łącznie 101 pojazdów, prace mają zakończyć się do 2026 r. Będzie
to druga partia czołgów Leopard 2 niemieckiej Bundeswehry poddana unowocześnieniu do wersji A7V
- poprzednio programem objęto 104 wozy głównie w wersji A4, będą one dostarczane do 2023 r.
Zawarcie, a następnie realizacja tego kontraktu będzie dużym krokiem w kierunku ulepszenia, ale i
standaryzacji pancernej ﬂoty Bundeswehry. Pierwsza umowa obejmowała 20 posiadanych już przez
niemiecką armię wozów w wersji 2A7, 16 czołgów 2A6NL używanych wcześniej przez Holandię i
znajdujących się na wyposażeniu 414 niemiecko-holenderskiego batalionu pancernego, a także 68
czołgów Leopard 2A4 odkupionych od koncernu KMW.
Natomiast w ramach umowy, na zawarcie której zgodził się Bundestag, i która musi zostać
wynegocjowana z wykonawcą (KMW) modernizacji mają podlegać czołgi w wariancie 2A6M2 i 2A6.
Pierwsza wersja to wozy w standardzie niemieckim, dostosowane do współpracy z holenderskim
systemem łączności, druga - najczęściej stosowany wariant czołgów Leopard 2 w Bundeswehrze.
Po realizacji obu kontraktów Niemcy będą dysponować łącznie 205 czołgami Leopard 2A7V. To
powinno zapewnić wyposażenie czterech z sześciu batalionów pancernych, i pewną rezerwę np. dla
ośrodków szkolenia/prac rozwojowych. Pozostałe dwa bataliony do 2026 roku będą dysponować
Leopardami 2A6(M). W służbie Bundeswehry pozostaje też prawdopodobnie niewielka liczba
Leopardów 2A5, łącznie czołgów wszystkich wersji - po przywróceniu do linii i modernizacji 68
Leopardów 2A4 - powinno być około 320.

Zmodernizowane pojazdy otrzymają, między innymi, nowe systemy celownicze, wyposażenie
łącznościowe (w tym zarządzania polem walki) i zmodyﬁkowane systemy kontroli ognia. Zostaną
także przystosowane do użycia amunicji programowalnej i pocisków podkalibrowych nowej generacji,
jakie znajdą się na uzbrojeniu Bundeswehry za dwa lata. Pojazdy otrzymają też wielospektralne
pokrycia maskujące, wzmocniony układ napędowy i nowy system klimatyzacyjny, pełniący
jednocześnie rolę układu ochrony przed skutkami użycia broni ABC.
Czytaj też: Niemcy kupują amunicję do haubic. 32 tys. sztuk
Kontynuowanie procesu modernizacji Leopardów to wyraz zaangażowania Niemiec w obronę
kolektywną. Ostatnio Bundestag zgodził się na realizację w tym celu dwóch kontraktów. Oprócz
omawianej umowy, to także zakup 30 tys. pocisków odłamkowo-burzących do haubic PzH 2000.
Łączna wartość tych dwóch kontraktów zatwierdzonych przez parlament oszacowana została przez
władze Niemiec na 428 mln euro.
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