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USMC OGŁASZA GOTOWOŚĆ OPERACYJNĄ
POJAZDÓW JLTV
United States Marine Corps ogłosił wstępną gotowość operacyjną pierwszych wielozadaniowych
samochodów terenowych Joint Light Tactical Vehicle (JLTV), produkowanych przez ﬁrmę Oshkosh, a
przekazanych na wyposażenie amerykańskiej piechoty morskiej na początku obecnego roku.
Informacje o osiągnięciu wstępnej gotowości operacyjnej przez pierwsze JLTV w jednostkach szkolnych
USMC podało Marine Corps Combat Development Command, Combat Development & Integration.
Oznacza to, że status wstępnej gotowości osiągnięto na ponad rok przed planowanym terminem.
Pozwala to na dalsze kontynuowanie planowanych dostaw tych pojazdów na potrzeby pododdziałów
liniowych USMC, w której, podobnie jak w U.S. Army, ma uzupełnić i częściowo zastąpić
wielozadaniowe samochody terenowe rodziny HMMWV. Pozwoli to także na udział najnowszych
pojazdów korpusu Marines w misjach ekspedycyjnych i rozmieszczenie ich w bazach na całym
świecie, dzięki temu możliwe będzie zebranie doświadczeń z użytkowania JLTV w linii, w różnorodnych
warunkach klimatycznych i terenowych.
"Gratulacje dla połączonego zespołu JLTV za szybkie działanie i wczesne osiągnięcie wstępnej
gotowości operacyjnej" - powiedział zastępca sekretarza US Navy ds. badań, rozwoju i wdrożeń płk
James Geurts.
Czytaj też: Nowe kontrakty ﬁrmy Oshkosh
Do osiągnięcia wstępnej gotowości bojowej niezbędne było nie tylko dostarczenie do jednostek
wojskowych i wprowadzenie do służby liniowej nowych wozów. Wymagało to także pełnego
przeszkolenia wszystkich żołnierzy używających tego systemu w zakresie nowych obowiązków oraz
zapewnienie całego pakietu wsparcia w bieżącej konserwacji, oraz serwisowaniu, czyli całego zestawu
narzędzi i części zamiennych.
Czytaj też: Pierwsze JLTV traﬁły do US Army
W czerwcu br., jeszcze przed osiągnięciem wstępnej gotowości operacyjnej, podjęto decyzje o
wdrożeniu JLTV, do produkcji seryjnej na potrzeby armii amerykańskiej, która zamówiła już ponad 6
tysięcy egzemplarzy, oraz U.S. Marine Corps, który zamówił dotychczas ponad 3 tysiące egzemplarzy
tych pojazdów. Łączne zapotrzebowanie amerykańskiej armii na pojazdy tego typu szacuje się na
blisko 49,1 tys. egzemplarzy, a korpusu Marines na kolejnych 9 tysięcy wozów, co daje łącznie blisko
58 tysięcy egzemplarzy o wartości ok. 30 mld USD.

