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SRI LANKA KUPUJE PAKISTAŃSKIE MYŚLIWCE JF-17
Podczas wizyty premiera Pakistanu w Kolombo podpisano umowę o sprzedaży na Sri Lankę 8
pakistańskich myśliwców JF-17 Thunder. To pierwszy kontrakt eksportowy na maszyny tego typu.
Zakup nowych samolotów bojowych jest tylko częścią całego pakietu umów w różnych dziedzinach
zawartych między Sri Lanką, a Pakistanem.
Podczas wizyty premiera Pakistanu Nawaza Sharifa w Kolombo podpisano w obecności prezydenta Sri
Lanki Maithripala Sirisena umowę o sprzedaży dla tego kraju 8 pakistańskich myśliwców JF-17
Thunder, które powstały w kooperacji z Chinami. To pierwsza umowa eksportowa na maszyny tego
typu. Zakup nowych myśliwców zwiastuje początek wymiany sprzętu lankijskiego lotnictwa bojowego,
na które obecnie składa się dziewięć IAI Kﬁrów, siedem Chengdu F-7 (chińska kopia MiG-21) i sześć
MiG-27. W walce o kontrakt na nowe maszyny dla lotnictwa Sri Lanki na przegranej pozycji pozostali
Hindusi, którzy oferowali myśliwiec HAL Tejas.
Kontrakt na myśliwce jest częścią większego pakietu umów zawartych pomiędzy Sri Lanką, a
Pakistanem. Łącznie podpisano osiem porozumień w takich dziedzinach jak handel, nauka,
technologie oraz zwalczanie terroryzmu i procederu prania brudnych pieniędzy. Ich celem ma być
także zwiększenie wzajemnego obrotu handlowego z obecnych 325 mln USD rocznie do kwoty 1 mld
USD, co ma umożliwić przede wszystkim umowa o wolnym handlu.
Samolot JF-17 Thunder (chińskie oznaczenie FC-1 FC-1 Xiaolong) zaliczany jest do najtańszych maszyn
kwaliﬁkujących się do tak zwanej czwartej generacji. Myśliwiec produkowany jest wspólnie przez
pakistańskie zakłady Pakistan Aeronautical Complex (PAC) i chińskie Chengdu Aircraft Corporation
(CAC). Według źródeł pakistańskich 58% płatowca jest wytwarzane w Pakistanie, pozostałe 42% w
Chinach, a samolot jest składany bez żadnej pomocy technicznej ze strony Chińczyków.
JF-17 to naddźwiękowa maszyna wielozadaniowa, przygotowana do przenoszenia na siedmiu węzłach
podwieszenia bomb i rakiet produkcji chińskiej lub pakistańskiej - w tym pocisku opracowanego na
bazie amerykańskiej rakiety AIM-9 Sidewinder oraz bomb kierowanych optoelektronicznie H-2 i H-4.
Możliwe jest też dostosowanie awioniki do innych typów uzbrojenia. Na stałe samolot wyposażony jest
w działko 23 mm GSh-23-2. JF-17 osiąga prędkość maksymalną 1,8 Macha, a jego zasięg operacyjny
to ponad 1350 km.

