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TRANSPORTER AMV Z ARMATĄ 35 MM
OFEROWANY AUSTRALII [WIDEO]
Koncern BAE Systems Australia zamierza przeprowadzić w Australii próby pojazdu bojowego AMV35,
zgłoszonego do przetargu ogłoszonego przez tamtejszy rząd, poszukujący nowoczesnego, kołowego
pojazdu bojowego dla sił zbrojnych. Transporter jest uzbrojony w wieżę z armatą 35 mm. Producent
chce zademonstrować możliwości pojazdu, ma także plany produkcji lokalnej.
Armia australijska poszukuje opancerzonego, kołowego pojazdu bojowego, mającego zastąpić
użytkowane obecnie pojazdy ASLAV i zmodernizowane transportery M113. Przetarg na pojazd tego
rodzaju został rozpisany zgodnie z Fazą 2 programu Land 400 armii australijskiej. Jednym z
producentów zainteresowanych udziałem w przetargu, ogłoszonym w lutym 2015 r., jest konsorcjum
złożone z ﬁrm BAE Systems oraz Patria AMV, oferujące wspólnie pojazd oznaczony jako AMV35.
AMV35 to transporter Patria AMV z zamontowanym załogowym systemem wieżowym BAE Systems
Hägglunds CV9035 z armatą kalibru 35 mm, przeznaczonym pierwotnie do pojazdów bojowych
piechoty CV90. Konsorcjum BAE Systems/Patria wyprodukowało dotychczas trzy pojazdy testowe tego
rodzaju, które obecnie gotowe są do rozpoczęcia dwunastomiesięcznych prób, będących częścią
procedury przetargowej.
Przedstawiciele ﬁrmy BAE Systems Australia podkreślają, że oba komponenty wozu - zmodyﬁkowany
transporter AMV i system wieżowy CV9035 - są już obecnie dostępne.
Transporter Patria AMV, który po wprowadzeniu modyﬁkacji zgodnych z wymogami użytkownika służy
w Wojsku Polskim jako KTO Rosomak, brał udział w operacjach polskiego kontyngentu wojskowego w
Afganistanie. W tym samym kraju w walkach brały także udział norweskie, duńskie i szwedzkie
pojazdy CV90 (w wersjach narodowych), te drugie były wyposażone w wieże z armatami 35 mm, takie
jak proponowane Australii. Przedstawiciele BAE Systems gotowi są do uruchomienia produkcji pojazdu
i jego dalszego serwisowania w tym kraju.
Czytaj też: Transporter Patria AMV oferowany Australii. Współpraca przemysłowa.
Ogółem dotychczas wyprodukowano ponad 1400 transporterów Patria AMV różnych wersji.
Konkurentem konsorcjum BAE Systems/Patria jest, między innymi, koncern Rheinmetall, oferujący
transportery Boxer.
Czytaj też: KTO Boxer zaoferowane Australii.

