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RAKI POJECHAŁY DO WĘDRZYNA
- To nie ostatni moduł, który zostanie przekazany dla wojska. To jest nowoczesny sprzęt, chwalony
przez żołnierzy produkt krajowego przemysłu zbrojeniowego - powiedział minister obrony Mariusz
Błaszczak podczas przekazania kluczyków do moździerzy samobieżnych Rak na wyposażenie 17.
Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.
Jak podaje HSW w komunikacie, szef resortu obrony przekazał kolejne samobieżne moździerze RAK na
wyposażenie 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej. Tym samym, jednostka otrzyma drugi
moduł ogniowy, w skład którego wchodzi osiem moździerzy samobieżnych RAK, cztery artyleryjskie
wozy dowodzenia AWD, artyleryjski wóz remontu uzbrojenia AWRU. Przekazanie brygadzie z
Wędrzyna moździerzy odbyło się równolegle z certyﬁkacją jednostek 12 Brygady Zmechanizowanej,
wydzielonych na misję w Libanie.
Huta Stalowa Wola S.A. ﬁnalizuje kolejną fazę umowy na dostawy wyposażenia dla ośmiu KMO RAK
zawartej 28 kwietnia 2016 roku.
– Kolejną terminową dostawą kompanijnych modułów ogniowych realizujemy następny etap kontraktu
zawartego z MON w 2016 roku. Umacniamy naszą pozycję jako rzetelnego producenta nowoczesnego
sprzętu i uzbrojenia dla wojsk artyleryjskich. Kompetencje, które budujemy podczas prac przy tak
skomplikowanych programach jak RAK i REGINA, pozwolą nam na sprawną realizację przyszłych
zamówień w ramach programu modernizacji technicznej Sił Zbrojnych RP – powiedział Bartłomiej
Zając, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Huty Stalowa Wola S.A.
Pierwsze elementy kompanijnego modułu ogniowego samobieżnego moździerza 120 mm RAK na
podwoziu kołowym Huta Stalowa Wola przekazała 30 czerwca 2017 roku do 17. Wielkopolskiej
Brygady Zmechanizowanej. Dostawa ta zainaugurowała cykl dostaw nowego sprzętu artyleryjskiego
do Sił Zbrojnych RP. II KMO traﬁł do 12. Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Hallera w
Szczecinie, III KMO został dostarczony do 15. Brygady Zmechanizowanej. IV KMO traﬁł do 21. Brygady
Strzelców Podhalańskich. V KMO znajduje się na wyposażeniu 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w
Przemyślu im. gen. bryg. Andrzeja Galicy, natomiast VI KMO traﬁł do 15. Giżyckiej Brygady
Zmechanizowanej.
Czytaj też: Raki idą do Giżycka
Warto przypomnieć, że 13 sierpnia br. Huta Stalowa Wola S.A. w obecności Mariusza Błaszczaka,
ministra obrony narodowej, podpisała z Inspektoratem Uzbrojenia wartą ponad sto milionów złotych
umowę na dostawę Artyleryjskich Wozów Amunicyjnych na potrzeby modułów ogniowych 120 mm
moździerzy samobieżnych RAK. Przy tej okazji minister Błaszczak zapowiedział zakup kolejnych
moździerzy.

Czytaj też: Raki rosną w siłę
Moździerz samobieżny RAK kaliber 120 milimetrów na podwoziu KTO Rosomak, zaprojektowano w
Hucie Stalowa Wola. Ma układ automatycznego ładowania i jest w stanie prowadzić celny ogień na
maksymalną odległość od 8 do 12 km. Dostawy „Raków” dla Sił Zbrojnych RP są realizowane w latach
2017–2019 jako wynik umowy zawartej w 2016 na kwotę ponad 968 mln zł. Obsługa moździerza liczy
4 osoby. Huta Stalowa Wola posiada w swojej ofercie również gąsienicową wersję moździerza 120
mm.
Jednocześnie, w HSW trwają prace związane z dostawą do SZ RP wozów towarzyszących, tj.
Artyleryjskich Wozów Remontu Uzbrojenia (w trakcie realizacji dostaw), Artyleryjskich Wozów
Amunicyjnych (umowa na dostawy została podpisana 13.08.2019 r.) oraz Artyleryjskich Wozów
Rozpoznawczych (w trakcie realizacji pracy rozwojowej).
Zgodnie z informacją przekazaną przez MON przy okazji zamówienia wozów AWA, docelowo w skład
każdego z modułów ogniowych wejdzie: osiem moździerzy, cztery wozy dowodzenia, trzy wozy
amunicyjne, dwa wozy rozpoznawcze oraz po jednym wozie remontu uzbrojenia i wozie
zabezpieczenia technicznego.

