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NOWE KARABINY WYBOROWE DLA FIŃSKIEJ ARMII
Dowództwo wsparcia ﬁńskich sił zbrojnych (Puolustusvoimat) oraz ﬁrma Sako Oy (wchodząca w skład
grupy Beretta Defence Technologies) podpisały list intencyjny dotyczący badań i rozwoju rodziny
karabinów do amunicji 7,62 mm x 51 NATO. Nowy system broni strzeleckiej ma składać się z dwóch
różnych konstrukcji: samopowtarzalnego karabinu snajperskiego oraz samopowtarzalnego karabinu
wyborowego.
Celem współpracy jest opracowanie nowej rodziny broni precyzyjnej dla ﬁńskiej armii w celu
uzupełnienia a w dalszej perspektywie zastąpienia obecnie używanych wzorów. Nowa broń, w
porównaniu do dotychczas używanych modeli, ma charakteryzować się wyższą szybkostrzelnością,
celnością, poprawioną ergonomią oraz funkcjonalnością.
Zgodnie z listem intencyjnym ﬁńskie wojsko ma dostarczyć dokładne wymagania i charakterystyki
nowych konstrukcji strzeleckich. Co również istotne nowa rodzina broni określona mianem K22 ma być
zasilany amunicją 7,62 mm x 51 NATO, w przeciwieństwie do obecnie używanych karabinów 7,62 TKIV
85 (7,62 Tarkkuuskivääri 85) oraz 7,62 TKIV Dragunov (7.62 Tarkkuuskivääri Dragunov), w których
stosowane są radziecki naboje lub ich lokalne mutacje.
Czytaj też: Heckler&Koch dostarczy samopowtarzalne karabiny wyborowe US Army
Jak już wspomnieliśmy we wstępie, rodzina K22 obejmie dwie konstrukcje:
- samopowtarzalny karabin snajperski przeznaczony dla sekcji snajperskich,
- samopowtarzalny karabin wyborowy dla strzelca wyborowego działającego w ramach drużyny
piechoty.
Karabin snajperski ma być cięższy i kompletowany z dłuższą, ciężką lufą. Wersja dla strzelców
wyborowych ma z kolei charakteryzować się krótszą lufą i mniejszą masą. Obie konstrukcje rodziny
K22 mają być dostosowane do mocowania celowników optycznych i optoelektronicznych (w tym
nokto- i termowizyjnych) oraz innych akcesoriów.
Współpraca armii z ﬁrmą Sako trwa już od wielu lat i na wyposażeniu ﬁńskich snajperów znajdują się
m.in. karabiny .338 Lapua Magnum TGR-42 (wojskowe oznaczenie 8,6 TKIV 2000) oraz 7,62 mm
TGR-21.
Gotowy jest już harmonogram prac rozwojowych, testów polowych oraz badań kwaliﬁkacyjnych.
Według planów system K22 ma być gotowy do produkcji seryjnej już w 2022 roku. Cała produkcja ma
odbywać się w Finlandii, co ma pozytywnie wpłynąć na rozwój ﬁńskiej gospodarki m.in. przez wzrost
zatrudnienia, jak i zapewnić bezpieczeństwo dostaw uzbrojenia wytwarzanego lokalnie.
Czytaj też: Nowe karabiny wyborowe dla snajperów US Army i USMC [WIDEO]

Przedstawiciele ﬁńskich sił zbrojnych nie wykluczają również zaangażowania innych państw w rozwój
rodziny K22. Oczywiście w takim wypadku muszą one poszukiwać broni o podobnej charakterystyce i
planować jej wprowadzenie do uzbrojenia w podobnych ramach czasowych.

Karabin snajperski 7,62 YKIV 85 z zamontowanym celownikiem optycznym Zeiss Diavari ZA 1.5-6×42Fot.
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Karabin powtarzalny 7,62 TKIV 85
Snajperskie karabiny powtarzalne (repetiery) 7,62 TKIV 85 to opracowana przez ﬁrmę Valmet w 1984
r. modyﬁkacja karabinu Mosin-Nagant do ﬁńskiej amunicji 7,62 mm x 53R. Valmet wyprodukował
również nowe lufy do nich, a same karabiny były składane w latach 1984 – 1985 w wojskowych
warsztatach uzbrojenia Asevarikko 1 w Kuopio. Chociaż karabin 7,62 TKIV 85 został znacznie
zmodyﬁkowany w porównaniu do pierwowzoru, to jednak użycie pewnych oryginalnych części,
pochodzących nawet z lat 90. XIX w., czyni z nich prawdopodobnie najstarszą broń strzelecką
używaną obecnie przez armię nie tylko w Europie. Równie wyjątkowa jest amunicja 7,62 mm x 53R
stosowana w karabinach 7,62 TIKV 85. Zastosowany w niej pocisk ma średnicę 7,85 mm (stosowano
też pociski o średnicy 7,88 mm), a więc różniącą się od średnicy pocisku używanej w ﬁńskiej armii (np.
w karabinach 7,62 TKIV Dragunov, czyli rosyjskim SWD) amunicji 7,62mm x 54R, która wynosi 7,92
mm.

