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NIEMIECKI KARABINEK ZASTĘPUJE M4 W US
MARINE CORPS
Piechota Morska USA zawarła z koncernem Heckler & Koch umowę dotyczącą dostawy nawet 15 tys.
karabinków M27 na amunicję 5,56 mm x 45 (zmodyﬁkowany do amerykańskich wymagań
HK416D165RS) za sumę 29,4 mln dolarów. W pierwszej partii dostawy mają objąć 5 650 karabinków
M27, które od 2019 roku zaczną zastępować w wybranych jednostkach broń podstawową typu M4
(wywodzącą się od słynnego M16).
Dotąd M27 IAR (Infantry Assault Riﬂe) były wykorzystywane przez US Marines w ograniczonej liczbie,
jako broń wsparcia zastępując w części jednostek M249 (FN Minimi). W styczniu 2018 roku US Marine
Corps przyjął do uzbrojenia karabinki wyborowe M38 SDMR (Squad Designated Marksman Riﬂe), który
również jest odpowiednio skonﬁgurowanym i wyposażonym wariantem HK416. Jednak równocześnie
prowadzono testy w zakresie uzbrojenia w karabinki tego typu całej drużyny piechoty morskiej.
Zapewnia ona większą siłę ognia i posiada inne przewagi nad standardowym karabinkiem M4.
Obecnie w jednostkach US Marines jest już ponad 6,5 tys. karabinków M27 IAR i M38SDR, ale od
początku 2017 roku badana była możliwość pozyskania większej ich liczby dla jednostek
rozpoznawczych, oraz piechoty i piechoty zmechanizowanej.

Odkąd M27 został wprowadzony do służby, udowodnił swoją
niezawodność, wytrzymałość i celność. Marine Corps Operating Concept
zakłada, że w przyszłości jednostki będą operować w większym
rozproszeniu i eksperymenty takie jak ćwiczenia Sea Dragon 2025
potwierdziły potrzebę zwiększenia zabójczości ognia drużyn i plutonów US
Marines. M27 zapewni Korpusowi (Piechoty Morskiej –przyp.red.)
potrzebny wzrost skuteczności. W odróżnieniu od innych specjalistów w
piechocie, których podstawową bronią są karabiny maszynowe czy
moździerze, pluton strzelców walczy przede wszystkim karabinkami, a
M27 udowodnił, że jest najlepszym z badanych karabinków bojowych.
Starszy Chorąży Joel Schwendinger, US Marine Corps Combat Development and Integration Gunne

Dzieki umowie, której treść została opublikowana 27 kwietnia 2018 roku US Marine Corps może
pozyskać w najbliższych latach do 15 tys. karabinków M27 IAR o łącznej wartości 29,4 mln dolarów.
Już w bieżącym roku będzie to 5 650 karabinków pozyskiwanych po cenie 1300 dolarów za

egzemplarz, co stanowi mniej niż połowę dotychczasowej ceny za jaką były pozyskiwane dotąd M27
dla US Marines.
Jest to koszt wynikający nie tylko z wielkości zamówienia, ale też związany z przyszłymi kontraktami,
które doprowadzą sukcesywnie do zastąpienia w jednostkach piechoty morskiej karabinków M4
amerykańskim wariantem HK416. Co ważne, kontrakt będzię w 70% realizowany przez zakłady H&K w
Niemczech a jedynie w 30% przez amerykańskie ﬁlie koncernu. Realizacja umowy ma zostać
zakończona w kwietniu 2023 roku.
Czytaj też: Niemiecki HK416 zastąpił we francuskiej armii karabinki FA-MAS
Jest to kolejny sukces koncernu Heckler & Koch, którego karabinek HK416 stał się nie tylko bronią
powszechnie używaną przez formacje specjalne w 22 krajach (w tym również polskie, takie jak Grom).
HK416 traﬁł w ubiegłym roku do armii francuskiej jako następca podstawowych karabinków FA-MAS a
obecnie toruje sobie drogę w Korpusie Piechoty Morskie USA. Zainteresowanie tą bronią wyraża
również US Army, choć obecnie jedynie w roli broni wsparcia. Nie jest jednak wykluczone, że US
Marines przetrą drogę dla niemieckiej broni do roli następcy karabinków M4 również w wojskach
lądowych.

