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SERBIA PREZENTUJE NOWĄ WERSJĘ CZOŁGU M-84
Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Republiki Serbskiej, lokalny Instytut Remontów Technicznych
"Čačak" przeprowadził oﬁcjalną prezentację najnowszej zmodernizowanej wersji czołgu
podstawowego M-84AS1.
W oględzinach prototypu propozycji modernizacji czołgów podstawowych z rodziny M-84 (licencyjna
zmodyﬁkowana wersja T-72) wzięli udział m.in. minister obrony Republiki Serbskiej Aleksandar Vulin
oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Republiki Serbskiej gen. Milan Mojsilović.
Czytaj też: Serbia testuje zmodernizowany pocisk przeciwlotniczy [WIDEO]

W poprzednich latach zwracaliśmy szczególną uwagę na nasze siły
powietrzne i obronę powietrzną, ale teraz przyszła kolej na armię. To
rewolucyjny i ogromny krok naprzód. Kiedy M-84 został zbudowany 36 lat
temu, jego modernizacja rozpoczęła się w 1991 i nigdy nie została
ukończona. Po raz pierwszy modernizacja M-84 jest zakończona, jest to jej
pierwszy etap i będziemy nadal poprawiać naszą siłę i możliwości naszych
jednostek pancernych. Pracujemy nad artylerią, pododdziałami
pancernymi, piechotą i bronią ręczną dla wszystkich naszych żołnierzy
- minister obrony Republiki Serbskiej Aleksandar Vulin

Czytaj też: Serbia zadowolona z rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej
Serbski minister obrony podkreślił jednocześnie, że obecna modernizacja techniczna sił zbrojnych jest
prowadzona w sposób zrównoważony. Ma ona mieć także na celu równomierne podniesienie zdolności
bojowej i poziomu technicznego wszystkich rodzajów sił zbrojnych oraz uzbrojenia i wyposażenia
znajdującego się na jego stanie.
Z kolei wiceminister zasobów materiałowych Nenad Miloradović stwierdził, że obecna modernizacja
czołgów M-84 jest prowadzona dwuetapowo i skupia się na poprawie lub wymianie łącznie 20
podsystemów. W pierwszym z nich prace prowadzone są przy 8 z nich, a w drugim przy 12 kolejnych.
Ma to na celu przyśpieszenie procesu modernizacji i równomiernego podnoszenia standardu
wszystkich posiadanych czołgów w celu ich przystosowania do wymagań współczesnego pola walki.

Czytaj też: Serbia lekceważy sankcje i wprowadza rosyjskie Pancyry. W tle fake newsy [ANALIZA]
M-84AS1 stanowi wersję rozwojową opracowanej na początku XXI wieku modernizacji tego czołgu o
oznaczeniu M-84AS, w której wprowadzono szereg nowych modyﬁkacji.
Wśród nich wymienić można zmiany mające na celu zwiększenie świadomości sytuacyjnej, a w tym
instalacje: zintegrowanego urządzenia celowniczego DNNS 2ATK z kamerą termowizyjną lub cyfrową
FCS, systemu zobrazowania sytuacji bojowej KIS M84, przyrządu obserwacyjnego dowódcy TOMS czy
też aktywnego systemu ochrony pojazdów typu soft kill.
Czytaj też: Serbia: zmodernizowany BWP ujawniony
Ochrona balistyczna została wzmocniona poprzez instalacje modułów pancerza reaktywnego drugiej
generacji. Na stropie wieży zainstalowano zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z wielkokalibrowym
karabinem maszynowy kal. 12,7 mm na stropie wieży. Wóz został wyposażony także w system
łączności produkcji francuskiego Thalesa, a także w nowe systemy: ochrony ABC i przeciwpożarowy, a
także zabezpieczającym przed nieprawidłowymi uruchamianiem silnika i prowadzeniem wozu
Obecnie na uzbrojeniu serbskich wojsk lądowych ma znajdować się ok. 212 egzemplarzy czołgów
podstawowych z rodziny M-84 w różnych wersjach, które stanowią uzbrojenie czterech batalionów
pancernych. Dodatkowo 20 kolejnych znajduje się w magazynach w rezerwie sprzętowej. W
najbliższych latach planowane jest zakończenie wieloletniego procesu ich modernizacji.

