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RAKIETY KONGSBERGA DLA JAPOŃSKICH F-35
Norweska ﬁrma Kongsberg Defence & Aerospace zawarła kontrakt z Japonią na dostawę rakiet
powietrze-ziemia JSM dla samolotów F-35 - wprowadzanych obecnie do japońskich sił zbrojnych.
Zamówienie rakiet JSM (Joint Strike Missile) o zasięgu około 500 km ze strony japońskiego rządu to
ogromny sukces dla Kongsberga, zarówno prestiżowy jak i biznesowy. Japonia bardzo ostrożnie
podchodzi bowiem do zamówień zagranicznych zasadniczo importując przede wszystkim uzbrojenie
amerykańskie. Tym razem zdecydowano się jednak na rakiety europejskie i dodatkowo zamówiono je
w bardzo dużej liczbie.
Ani rząd japoński, ani norweski nie zdradzili wielkości zamówienia, ale można go oszacować po liczbie
samolotów F-35 planowanych do zakupienia przez Japonię. Początkowo wskazywano na zamówienie
„tylko” 42 maszyn F-35A. Obecnie jednak Japończycy rozważają zwiększenie kontraktu o kolejne 63
myśliwce F-35A oraz 42 samoloty krótkiego startu i pionowego lądowania F-35B. W sumie więc
Japonia będzie potrzebowała rakiet dla 147 samolotów piątej generacji.
Czytaj też: Zakupowe szaleństwo Japonii. Zamówi 100 myśliwców 5. generacji?
W zdobyciu tak dużego zamówienia pomogło Kongsbergowi ścisłe współdziałanie z norweską armią
oraz norweskim rządem. Było ono potrzebne zarówno wtedy, gdy pracowano and rakietami NSM (od
2008 do 2018 roku), jak i teraz, gdy szuka się nabywców dla nowego uzbrojenia.

Jest to ważny przełom w stosunkach międzynarodowych, który
pokazuje znaczenie współpracy między norweskimi władzami, norweskim
ośrodkiem badań nad obronnością i norweskim przemysłem.
Geir Håøy – Dyrektor Generalny koncernu Kongsberg

Norwegowie mają zresztą o wiele większe plany, ponieważ razem z JSM chcą również sprzedać do
Japonii wywodzące się z tych pocisków – rakiety przeciwokrętowe NSM. Może to być o tyle łatwiejsze,
że uzbrojenie to już znalazło nabywców zagranicznych w takich państwach, jak Stany Zjednoczone,
Polska, Niemcy i Malezja.
Czytaj też: SIPRI: rośnie eksport amerykańskiej broni, spada rosyjskiej

Oparta na konstrukcji pocisków przeciwokrętowych NSM rakieta manewrująca JSM została specjalnie
zaprojektowana do przenoszenia przez samolot F-35 i w przeciwieństwie do np. amerykańskich rakiet
JASSM może być przenoszona w wewnętrznych komorach uzbrojenia tego samolotu. Japonia będzie
trzecim krajem po Norwegii i Australii, który pozyska te pociski dla maszyn F-35.
Czytaj też: Nowe możliwości australijskich pocisków JSM

