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UKRAIŃSKO-TURECKI SYSTEM PRZECIWPANCERNY
GOTOWY DO PRODUKCJI
Koncern Ukroboronprom poinformował o zakończeniu badań kwaliﬁkacyjnych zdalnie sterowanego
modułu uzbrojenia Serdar, który powstał w kooperacji ukraińsko-tureckiej. System uzbrojony w dwa
przeciwpancerne pociski kierowane Skif i dwa karabiny maszynowe powstał w kooperacji z koncernem
Aselsan na zamówienie klienta z kraju trzeciego i jest gotów do produkcji seryjnej.
Moduł uzbrojenia Serdar (słowo serdar oznaczało naczelnego wodza w armii Imperium Osmańskiego)
powstał w wyniku kooperacji tureckiego koncernu Aselsan, ukraińskich koncernów Ukroboronprom i
UkrSpecExport oraz Biura Konstrukcyjnego Łucz. Ostatni z podmiotów jest producentem pocisków
kierowanych laserowo RK-2S Skif o zasięgu 5 km i penetracji ponad 800 mm stali (po przebiciu
pancerza reaktywnego), które są podstawowym uzbrojeniem systemu. Możliwe jest również
zastosowanie nowszych rakiet RK-2M o zasięgu 5500 m i penetracji 1100 mm RHA.
Prezentowana wersja Serdara powstała na zamówienie odbiorcy zagranicznego, uzbrojona jest w dwa
przeciwpancerne pociski kierowane umieszczone po lewej stronie, jednak modułowa konstrukcja
pozwala na zwiększenie ich liczy do czterech poprzez umieszczenie dwóch kolejnych symetrycznie po
prawej stronie. Dodatkowe uzbrojenie stanowi zainstalowany centralnie karabin maszynowy 12,7 mm
oraz moduł ogniowy po prawej stronie obrotnicy, który może być wyposażony w karabin maszynowy
kalibru 7,62 mm lub 5,56 mm albo granatnik automatyczny kalibru 40 mm.
W ramach projektu strona ukraińska odpowiedzialna jest przede wszystkim za uzbrojenie rakietowe
oraz konstrukcję modułu, natomiast turecki koncern Aselsan dostarczył system stabilizacji, układ
kierowania ogniem, autotracker oraz układ celowniczy z dalmierzem laserowy, kamerą termowizyjną i
telewizyjną. Moduł posiada możliwość prowadzenia ognia w zakresie 360 stopni w płaszczyźnie
poziomej oraz od -15 do +45 stopni w elewacji. Precyzję strzelania z pocisków kierowanych i broni
lufowej podczas jazdy zapewnia system dwupłaszczyznowej żyrostabilizacji i autotracker.
W celu realizacji testów poligonowych moduł Serdar został w ubiegłym roku zabudowany na
ukraińskim lekkim transporterze opancerzonym Varta 4x4 i przeszedł pełne badania państwowe oraz
testy poligonowe, obejmujące strzelania ze wszystkich systemów uzbrojenia. W lutym 2019 roku
koncern Aselsan ogłosił zakończenie badań i rozwoju systemu, natomiast obecnie koncern
Ukroboronprom poinformował iż Serdar przeszedł pełną ewaluację na Ukrainie i jest gotowy do
produkcji.
System w prezentowanej konﬁguracji powstał na zamówienie niesprecyzowanego odbiorcy z Bliskiego
Wschodu, jednak zarówno Aselsan jak i Ukroboronprom liczą na zamówienia ze strony sił zbrojnych
Turcji i Ukrainy. Jest to o tyle prawdopodobne, że współpraca bilateralna między tymi krajami na
płaszczyźnie wojskowo-przemysłowej ma wyraźne tendencje rozwojowe. Wystarczy wspomnieć
ubiegłoroczny kontrakt dotyczący dostaw dla Ukrainy tureckich systemów łączności, zgodnych ze

standardem NATO, wprowadzenie na uzbrojenie tureckich bezzałogowców Bayraktar TB2, czy ostatni
kontrakt dotyczący uzbrojenia tureckich pojazdów w pociski kierowane Konus kalibru 120 mm,
produkowane przez spółkę Łucz.

