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U.S. ARMY CHCE ZAKUPIĆ SPIKE NLOS
U.S. Army poinformowało o planach zakupu ograniczonej partii przeciwpancernych pocisków
kierowanych Spike Non-Line-of-Sight (NLOS) produkowanych przez izraelską spółką Rafael Advanced
Defense Systems jako dodatkowego uzbrojenia przeciwpancernego dalekiego zasięgu dla śmigłowców
uderzeniowych AH-64 Apache.
Jak pisze Defense News, Army Requirements Oversight Council swoją decyzją zgodziło się na
wdrożenie do służby bliżej nieokreślonej liczby przeciwpancernych pocisków kierowanych Spike NLOS
jeszcze przed podjęciem ostatecznego wyboru w sprawie zakupu amunicji precyzyjnej dalekiego
zasięgu dla śmigłowców uderzeniowych amerykańskiej armii.
Czytaj też: Najnowsze Apache lecą do Maroka. Za ponad 4 mld USD?
Śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache Guardian miały już okazję przetestować Spike NLOS w czasie
strzelań, jakie przeprowadzono w Izraelu, a także w USA na poligonie Yuma Proving Ground w Arizonie
w ubiegłym roku. Strzelania obejmowały m.in. strzelania pociskami Spike NLOS z wysokości kilkuset
metrów w cel przypominający rosyjski samobieżny przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy
Pancyr-S1. Wszystkie dziewięć przeprowadzonych strzelań zakończyło się pełnym sukcesem, w tym
zlikwidowanie ruchomego celu w nocy.
Czytaj też: Arktyka. CV90 strzela ze Spike-LR
Obecnie nie jest znana bliżej liczba zakupionych pocisków Spike NLOS. Jego wdrożenie zdaniem
amerykańskich wojskowych ma pozwolić na zdobycie pierwszych zdolności w zakresie precyzyjnego
zwalczania celów opancerzonych na dużych odległościach przez śmigłowce uderzeniowe. Defense
News podkreśla, że wdrożenie Spike NLOS wesprze też określenie wymagań pod docelowy system
dalekiego zasięgu, jaki zostanie wprowadzony na uzbrojenie tych śmigłowców oraz obecnie
projektowanych maszyn nowej generacji.
Czytaj też: Wkrótce nadleci Kruk? „Śmigłowce wsparcia bojowego” w PMT
Obecnie na uzbrojeniu śmigłowców AH-64E Apache Guardian znajduje się armata automatyczna M230
kal. 30 mm z zapasem 1200 pocisków, kierowane pociski rakietowe klasy powietrze-ziemia AGM-114
Hellﬁre I/II o zasięgu do 8 kilometrów, niekierowane pociski rakietowe Hydra 70 kal. 70 mm o zasięgu
do 8 kilometrów (i tworzone na ich podstawie pociski APKWS) oraz przeciwlotniczy kierowany
pocisk rakietowy klasy powietrze-powietrze AIM-92 Stinger o zasięgu do 4,8 kilometra. Wprowadzenie
na ich uzbrojenie ppk Spike NLOS pozwoli na wydłużenie skutecznego zasięgu prowadzenia ognia z 8

do aż 25-30 kilometrów.

