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SZWECJA MODERNIZUJE LEOPARDY 2A5
Szwedzka agencja uzbrojenia Försvarets Materielverk (FMV) zawarła z koncernem Krauss-Maﬀei
Wegmann umowę na modernizację 88 czołgów Stridsvagn 122 (szwedzki wariant Leoparda 2A5) i
ośmiu wozów ewakuacyjnych Bärgningsbandvagn 120 (Bergepanzer BPz3 Büﬀel). Wartość kontraktu
wynosi 92 mln euro.
W ramach umowy podpisanej w ostatnich dniach marca 2016 roku modernizacji i remontom
generalnym zostanie poddanych 77 wozów Leopard 2S w podstawowej wersji Stridsvagn 122A i 11
maszyn wyposażonych w dodatkowe opancerzenie przeciwminowe, noszących oznaczenie Stridsvagn
122B.
Obecnie Szwecja posiada na uzbrojeniu 120 czołgów Strv 122 (Leopard2A50 oraz dziewięć Strv121
(Leopard 2A4)). Wsparcie techniczne zapewnia 14 wozów Bärgningsbandvagn 120 (Bergepanzer BPz3
Büﬀel), spośród których osiem ma zostać zmodernizowanych w ramach tej samej umowy. Całość prac
ma być zakończona do grudnia 2023 roku.
Czytaj też: Szwecja modernizuje bojowe wozy CV-90
Prace remontowe mają być realizowane w połowie w zakładach producenta, a w połowie na miejscu,
w szwedzkich zakładach remontowych należących do Försvarets Materielverk. Kontrakt obejmuje
zarówno modernizację, jak też generalny przegląd. Wymianie mają być poddane niewymienione
publicznie „przestarzałe” komponenty. Prace obejmą między innymi instalację nowego systemu
zarządzania polem walki, zgodnego z zastosowanym w modernizowanych równolegle przez koncern
BAE Systems bojowych wozach piechoty Stridsfordon 90 (CV90). Modernizacji podlega również system
kierowania ogniem i opancerzenie, jednak dotychczas nie ujawniono zakresu tych prac.
Zarówno modernizacja Leopardów 2, jak i CV90, stanowi element większego programu rozbudowy i
unowocześniania szwedzkich sił zbrojnych w odpowiedzi na narastające zagrożenie w regionie. Do
końca bieżącej dekady Szwecja planuje zwiększyć wydatki na obronność o 11%, czyli o około mld
euro. Środki te mają posłużyć przede wszystkim rozbudowie i modernizacji wojsk zmechanizowanych,
obrony powietrznej, zakupowi nowych myśliwców oraz systemów zwalczania okrętów podwodnych.
Szwecja zdecydowała o zwiększeniu siły bojowej swoich oddziałów pancernych - z rezerwy
materiałowej do jednostek bojowych ma traﬁć pewna liczba zmagazynowanych wcześniej czołgów
typu Stridsvagn 122.

