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NOWE SUPER HERCULESY DLA INDONEZJI
31. Eskadra Indonezyjskich Sił Powietrznych stacjonująca w bazie Halim Perdanakusuma w Dżakarcie
otrzyma nowe samoloty C-130J Super Hercules. Dostawy mają rozpocząć się w 2019 lub 2020 roku.
Amerykański samolot pokonał niesprecyzowaną konstrukcję oferowaną przez ukraińskie biuro
Antonowa oraz Airbusa A-400M. Dokładna liczba samolotów które zostaną zamówione (a w
konsekwencji także wartość transakcji) wciąż pozostaje nieznana.

Nie chcemy robić zakupów które wymuszą nadmierne zmiany w
infrastrukturze, a przez to wymuszą wzrost nakładów.
Szef Sztabu Sił Powietrznych Indonezji Yuyu Sutisna

Po dostarczeniu, samoloty traﬁą do bazy Halim Perdanakusuma. Stacjonujące tam obecnie maszyny w
wersji C-130H umieszczone zostaną w Hasanuddin (Baza Sił Powietrznych Sułtana Hasanuddina,
Makassar)a samoloty K/C-130B prawdopodobnie zostaną przebazowane do Abdulrachman Saleh w
Malang.

Samolot C-130H Hercules, jedna z czterech maszyn tego typu przekazanych Indonezji przez australijskie lotnictwo w
2014 r. Fot. TNI Angkatan Udara

O wyborze C-130J przesądziły nie tylko same względy techniczne, ale też fakt, że siły powietrzne
Indonezji dysponują już infrastrukturą i personelem technicznym do przygotowanym do pracy
z Herculesami, których w służbie pozostają 22 sztuki różnych wersji (KC-130B, C-130B, C-130H-30,
L-100-300). Kilka maszyn utracono w wyniku wypadków. Do ostatnich tragicznych wydarzeń doszło w
czerwcu 2015 roku na Sumatrze, gdzie w katastroﬁe KC-130B startującego z Medan zginęło 139 osób
(122 w samolocie i 17 na ziemi) oraz w grudniu 2016 roku. W tej drugiej katastroﬁe brała udział
maszyn C-130H, która uderzyła w zbocze góry podczas podejścia do lotniska Wamena w prowincji
Papua. Zginęło 13 osób, wszyscy na pokładzie samolotu. Mimo tego personel Indonezyjskich Sił
Powietrznych na cenić te samoloty za ich zdolności transportowe i stosunkowo wysoką niezawodność.
Czytaj też: System PCO na nowym indonezyjskim czołgu
C-130J Super Hercules to unowocześniona wersja słynnego samolotu transportowego Hercules. W
swojej najnowszej odmianie C-130J-30 w samolocie wydłużono kadłub o około 4 metry, co pozwala na
zabranie 128 żołnierzy, 92 spadochroniarzy lub 8 palet. Samolot może przetransportować łącznie ok.
20 ton ładunku. C-130J osiąga prędkość maksymalną ok. 670 km/h a jego maksymalny zasięg z
ładunkiem o wadze 15,4 tony wynosi ponad 3300 km. Maszyny C-130J są używane przez US Air Force
(ok. 430 egzemplarzy), US Marine Corps, US Coast Guard i ponad 20 użytkowników eksportowych w
tym Wielką Brytanię, Francję, Australią, Koreę Południową czy Indie.
Czytaj też: MON nie prowadzi rozmów na temat Herculesów

