aut. Marek Dąbrowski 07.02.2019

SZWECJA: SAMOBIEŻNY MOŹDZIERZ NA BAZIE
CV90 W SŁUŻBIE
Szwedzkie Wojska Lądowe otrzymały cztery pierwsze 120 mm samobieżne moździerze automatyczne
Starbandbandband 90. Co należy podkreślić wystarczyły zaledwie dwa lata by opracować, przebadać i
wdrożyć pierwsze tego typu wozy do eksploatacji.
Pod koniec 2016 roku szwedzka agencja zamówień obronnych Försvarets Materielverk (FMV)
podpisała umowę z HB Development związaną z dostawą 40 moździerzy oznaczonych jako
Granatkastaranscarband 90 (Grkpbv90).
Producentem tych pojazdów została spółka HB Utveckling AB (joint venture BAE Systems Bofors AB i
BAE Systems Hägglunds AB) zaś lufy dostarcza słowackie przedsiębiorstwo Konštrukta-Defence
(zamówiono ich 84 sztuki). Całość dostawy zamówionych 40 sztuk ma być zrealizowana do końca
2020 roku. Nowy moździerz powstał jako tańsza alternatywa dla AMOS-a, a jego próby ogniowe
prowadzono od maja zeszłego roku.

Fot. BAE Systems

Dostarczone szwedzkiej armii cztery moździerze Grkpbv90 są nadal tratowane jako prototypowe i w
zasadzie przeznaczone do prowadzenia szkolenia, testów metodologicznych oraz wypracowania
taktyki ich użycia. Natomiast seryjne moździerze traﬁą do szwedzkiej armii już w sierpniu tego roku.

Czytaj też: Słowacja się zbroi. Kontrakt na nowe haubice
Sam pojazd stanowi połączenie kadłuba używanego i dostosowanego do nowej roli bwp Combat
Vehicle 90 (CV90) z wieżą z dwulufowym 120 mm moździerzem Mjölner (Patria AMOS). Jest on
ładowany za pomocą zautomatyzowanego układu zasilania w amunicję i może wykorzystywać
różnego rodzaju amunicję, między innymi inteligentną typu Strix. Szybkostrzelność stała wynosi 10
strz./min., a maksymalna do 16 strz./min. Grkpbv90 może osiągnąć gotowość do otwarcia ognia w
niecałe 2 minuty, a opuścić zajmowane stanowisko w 1 minutę.
W tylnej niszy wieży znajduje się magazyn amunicji, której wóz zabiera 98 sztuk. Dodatkowe pociski
można przewozić w tylnej części kadłuba (gdzie standardowo w bwp zajmuje miejsce desant). Wóz
wyposażono we własny system pozycjonowania POS2.
Wprowadzenie Grkpbv90 do służby ma na celu zwiększenie możliwości ogniowych szwedzkich
batalionów zmechanizowanych a same plutony tych moździerzy będą ich organicznymi
pododdziałami. Każdy taki pluton będzie miał na stanie osiem samobieżnych moździerzy Grkpbv90
oraz wozy amunicyjne na transporterach Bv 206.

