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UKRAINA ZACZYNA PRZEBUDOWĘ CZOŁGÓW
T-80UD NA T-84U
Zakłady im. Małyszewa w Charkowie rozpoczęły przebudowę ukraińskich czołgów T-80UD
przywróconych do służby po 2014 roku, do standardu T-84U. W tej wersji posiadają one mocniejszy
silniki, nowy celownik termowizyjny z dalmierzem laserowym oraz lepsze opancerzenie reaktywne.
W rozmowie z ukraińskim portalem Defense-Express, dyrektor handlowy Charkowskich Zakładów
Czołgowych Oleksandr Stolarczuk poinformował, że ﬁrma otrzymała kilkuletni kontrakt na modyﬁkację
do standardu T-84U czołgów T-80UD. Dzięki temu Siły Zbrojne Ukrainy maja uzyskać wozy w
zdecydowanie lepszym standardzie niż T-80 czy T-64, ale w cenie znacząco niższej niż nowo
produkowane T-84 Opłot-M.
Brak jest oﬁcjalnych informacji o liczbie zamówionych T-84U, ale kanał telewizyjny ICTV mówi o
„dziesiątkach czołgów” tego typu, które maja zostać dostarczone w ciągu najbliższych trzech lat.
Oleksandr Stolarczuk potwierdził, że kontrakt obejmuje „kilka lat” i pierwsze czołgi T-80UD
przeznaczone do modernizacji już traﬁły do charkowskich zakładów i trwa ich demontaż.
Czytaj też: Czołg T-64BW Model 2017. Nowy standard ukraińskiej armii [WIDEO]
T-84U jest głęboką modernizacją T-80UD, która obejmuje przede wszystkim zastosowanie
komponentów ukraińskich w miejsce rosyjskich. Polega to m. in. na instalacji krajowej, spawanej wieży
w miejsce radzieckiej – odlewanej. Zainstalowano w niej nowszą armatę i nowy system celowniczy,
wyposażony w termowizyjny celownik, laserowy dalmierz, nawigację satelitarną i elektroniczne
systemy, oraz szyfrowany, cyfrowy system łączności.
Dla zasilenia nowej elektroniki pojazd otrzymał pomocnicze źródło prądu (APU), stosowane gdy silnik
nie pracuje. Samą jednostkę napędową o mocy 1000 KM zastąpiono nową, znacznie mocniejszą
jednostką napędowa 6TD-2 o mocy 1200 KM, która zapewnia T-84 bardzo dobre parametry trakcyjne.
Opancerzenie reaktywne T-84U to Kontakt-5, a w niektórych przypadkach również pancerz ukraiński
typu Nóż. Zastosowano również krajowe systemy zakłócania i przeciwdziałania.
Podniesienie do standardu T-84 lub zbliżonego wozów T-80, które w trybie pilnym wprowadzono
ponownie na uzbrojenie armii ukraińskiej po wybuchu konﬂiktu na wschodzie Ukrainy stanowić będzie
istotny krok w stronę wzmocnienie i uniﬁkacji posiadanych wozów bojowych. Skokowo zwiększy
również ich możliwości operacyjne a w dłuższej perspektywie zapewni sprawną eksploatację, gdyż
komponenty poradzieckie i sprowadzane z Rosji zastępowane są w nich produktami krajowymi.
Czytaj też: Ruszyła seryjna produkcja ukraińskich systemów artylerii rakietowej

