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WARMATE WCHODZI NA AUSTRALIJSKI RYNEK
Podczas targów Avalon, odbywających się w australijskim Melbourne Grupa WB podpisała
umowę z australijską ﬁrmą Cablex na dystrybucję oraz lokalną integrację systemu amunicji
krążącej Warmate. Jest to efekt zainteresowania pozyskaniem przez australijskie siły
zbrojne zestawów amunicji krążącej zdolnych do realizowania misji na poziomie
taktycznym.
Świadkami podpisania umowy byli australijski minister ds. Przemysłu zbrojeniowego Steven Ciobo
oraz Ambasador RP w Australii Michał Kołodziejski.
Zgodnie z zapisami umowy ﬁrma Cablex, będzie wyłącznym dystrybutorem systemu Warmate oraz
ﬁnalnym integratorem systemu dostosowanego do wymogów armii australijskiej. Podpisana umowa
jest efektem zainteresowania pozyskaniem przez australijskie siły zbrojne zestawów amunicji krążącej
zdolnych do realizowania misji na poziomie taktycznym.

Fot. Grupa WB

System Amunicji Krążącej Warmate jest obecnie jednym z innowacyjnych rozwiązań Grupy WB dla
jednostek sił specjalnych i oddziałów lekkiej piechoty. Warmate ma znacząco zwiększać zdolności
rozpoznawcze i bojowe na szczeblu drużyny, plutonu i kompanii.
Warmate jest połączeniem bezzałogowego statku powietrznego z inteligentną amunicją precyzyjnego
rażenia. Dzięki integracji cech amunicji precyzyjnej z autonomią robota pola walki, przy zachowaniu
pełnej kontroli przez operatora system może wykonywać chirurgiczne uderzenie na znacznych
odległościach w trybie autonomicznym.
System amunicji krążącej Warmate jest w pełni zintegrowany innymi systemami oferowanymi przez
Grupę WB takimi jak Mini BSP FlyEye, Zintegrowany System Zarządzania Walką Topaz oraz
wyposażenia przewidzianego dla żołnierzy indywidualnych (Tytan). Integracja z tymi systemami
pozwala na zwiększenie ich skuteczności poprzez wykorzystanie nowego narzędzia rozpoznania i
wykonywania precyzyjnych uderzeń przeciwko lekko opancerzonym pojazdom, umocnieniom i
piechocie przeciwnika, skracając do minimum czas reakcji ogniowej (sensor-to-shooter).
Klasyczny Warmate cieszy się dużym powodzeniem na rynkach eksportowych. Jest używany - między
innymi - w jednym z państw NATO, jak i na Ukrainie. W tym ostatnim przypadku dron został włączony
w szerszy system rozpoznawczo-uderzeniowy Sokół, wykorzystujący oprócz Warmate także większe
drony rozpoznawcze FlyEye, i oparty na pojazdach wielozadaniowych Kozak. Drony Warmate są też
eksportowane poza Europę.

