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PIERWSZY TYSIĄC KARABINKÓW GROT
DOSTARCZONY [DEFENCE24 TV]
Fabryka Broni Łucznik zakończyła dostawę tysiąca 5,56-mm karabinków Grot C16 FBM1 które w 2017
roku miały traﬁć do Wojsk Obrony Terytorialnej. Jest to część wieloletniego kontraktu, zgodnie z
którym w 2018 roku wojsko otrzyma ponad 17 tys. egzemplarzy tej nowoczesnej broni. Łącznie
zakontraktowano 53 tys. karabinków na lat 2017-2020.
15 grudnia Fabrykę Broni „Łucznik” w Radomiu opuściła ostatni partia z zamówienia na tysiąc 5,56mm karabinków Grot C16 FBM1 dla Wojsk Obrony Terytorialnej, które miały zostać dostarczone w
bieżącym roku. Broń traﬁła do podległego 3. Regionalnej Bazie Logistycznej Składu Regny, z którego
zostanie rozdysponowana do pododdziałów 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
Groty mają również traﬁć do dwóch brygad formowanych w województwie mazowieckim.
Broń opuściła radomskie zakłady zapakowana w skrzynie zawierające po 10 kompletów. Na każdy z
ich składa się oprócz karabinka Grot C16 FBM1 m. in. instrukcja, bagnet, pas nośny i 8 magazynków.
Obecnie stosowane są dostępne na rynku magazynki stalowe o pojemności 30 naboi, jednak na
początku przyszłego roku zakończą się badania magazynków z Fabryki Broni. Są to zgodne ze
standardem M4/AR-15 magazynki wykonane z tworzywa stosowanego obecnie w magazynkach do
karabinków wz. 96 Beryl.
W przyszłym roku Fabryka Broni będzie realizować znacznie większe zamówienie na karabinki Grot,
które opiewa na 17 tys. kompletów. Jest to możliwe dzięki inwestycji ponad 90 mln zł w nowe
maszyny i urządzenia sterowane numerycznie. Będą one wykorzystywane do dalszego zwiększenia
produkcji wszystkich rodzajów broni wytwarzanej w Fabryce Broni.
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Jeśli chodzi o karabinki Grot, to od lipca przyszłego roku będą one wytwarzane w wersji C16 FBM2, a
więc zmodyﬁkowanej na podstawie doświadczeń użytkowników pierwszego wariantu. W marcu 2018
roku zakończy się zbieranie uwag wynikających z użytkowania wersji C16 FBM1, które zostaną
wykorzystane w opracowaniu zmian.
Na przyszły rok zaplanowano również zakończenie wdrożenia 40mm granatnika podwieszanego dla
karabinka Grot, co otworzy możliwość zamówienia przez wojsko karabinków-granatników systemu
MSBS. Jest to o tyle istotne, że w każdej 12-osobowej drużynie WOT znajduje się 2 żołnierzy
uzbrojonych w granatniki podwieszane.
W przyszłym roku, w ramach II etapu programu polskiego żołnierza przyszłości Tytan mają rozpocząć
się badania prototypów kolejnych wersji broni rodziny MSBS: subkarabinka, karabinka wyborowego i
karabinu maszynowego w układzie klasycznym oraz bezkolbowym jak również bezkolbowego
karabinka podstawowego Grot B.

