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W POBLIŻU MOSKWY POWSTAJE FABRYKA
UZBROJONYCH BEZZAŁOGOWCÓW
Rosyjska Grupa Kronsztad ogłosiła rozpoczęcie budowy fabryki do seryjnej produkcji bezzałogowców
bojowych około 100 km na północ od Moskwy. Mają tam już od listopada 2021 roku powstawać m. in.
sprawdzone bojowo w Syrii maszyny klasy MALE typu Orion-1. W bieżącym roku do rosyjskich sił
zbrojnych ma traﬁć około 20 egzemplarzy.

Pierwsza rosyjska fabryka do seryjnej produkcji bezzałogowych
statków powietrznych powstanie w rekordowym czasie w miejscowości
Dubna pod Moskwą. Inwestycje w projekt wyniosą ponad 4 mld rubli. […]
Rozważaliśmy różne lokalizacje i zdecydowaliśmy się na Dubną. Jest to
słynne miasto naukowe, z dobrze rozwiniętym przemysłem.
Zlokalizowane są tu znane w kraju przedsiębiorstwa.
Sergiej Bogatikow, dyrektor generalny spółki Kronsztad

Zakład ma być przeznaczony wyłącznie do produkcji seryjnej bezzałogowców do zastosowań
wojskowych, zarówno na potrzeby sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej jak i przyszłych odbiorców
zagranicznych. W pierwszej kolejności będzie to system taktyczny Orion, który w ubiegłym roku
wszedł na uzbrojenie rosyjskiego lotnictwa.
Czytaj też: Oriony w linii. Rosja z bezzałogowcami klasy MALE
Podczas wizyty w petersburskich zakładach ﬁrmy Kronsztad ministra obrony Rosji Siergieja Szojgu
padła deklaracja o planowanych na bieżący rok dostawach 6-7 systemów bezzałogowych Orion. Każdy
system to dwa kontenerowe stanowiska kontroli oraz 3 płatowce, co oznacza dostawę od 18 do 21
płatowców klasy MALE typu Orion-1. Nie należy również zapominać o planowanej wersji eksportowej i
kolejnych rozwijanych przez Kronsztad maszynach, takich jak znacznie większy od Oriona system
HALE pod kryptonimem Helios czy naddźwiękowy bezzałogowiec bojowy Grom.
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Zakład ma zostać ukończony „w rekordowo krótkim czasie”, jak zapewnia dyrektor Bogatikow, aby już
w listopadzie można było rozpocząć w nim produkcję. Nowoczesny, wyposażony w najnowszy sprzęt
produkcyjny budynek o powierzchni 45 tys. metrów kwadratowych ma znaleźć pracę ponad 1500
pracowników.
Grupa Kronsztad z Petersburga stara się zająć dominującą pozycję głównego dostawcy nie tylko
bezzałogowców ale również uzbrojenia i kompleksowych rozwiązań w tym zakresie dla sił powietrznokosmicznych Rosji, jak również dla odbiorców zagranicznych. W tym celu koncern skonsolidował kilka
podmiotów związanych z systemami bezzałogowymi i prowadzi kompleksowe działania projektowe w
kilku obiecujących kierunkach.
Czytaj też: Oriony w linii. Rosja z bezzałogowcami klasy MALE
W ostatnich miesiącach trudno było znaleźć informacje związane z rosyjskimi bezzałogowcami w
których nie przewijałaby się nazwa Kronsztad. Dotyczyły one nowych rodzajów uzbrojenia, nowych
typów maszyn ale też wprowadzenia do służby i testów bojowych w Syrii maszyn Orion-1, które stały
się pierwszym i największym w rosyjskim lotnictwie, uzbrojonym, taktycznym systemem
bezzałogowym. Uruchomienie nowego zakładu i to blisko państwowych ośrodków badawczych i
skoncentrowanego wokół Moskwy nowoczesnego przemysłu, to z pewnością element szerszej strategii
koncernu.
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