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ZMODERNIZOWANE T-90M TRAFIĄ DO ROSYJSKIEJ
ARMII
Jak podają rosyjskie media, rozpoczęły się dostawy pierwszych czołgów podstawowych T-90
zmodernizowanych do standardu T-90M. Program jest realizowany na mocy umowy podpisanej przez
Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej i UralWagonZawod w czerwcu br. na Międzynarodowym
Forum Wojskowo-Technicznym "Armija-2019".
W ramach podpisanej umowy modernizowane czołgi T-90 przechodzą także w zakładach UWZ
kapitalne remonty. Remonty i modernizacja tych czołgów mają pozwolić na ich pełne przywrócenie do
sprawności bojowej, a także znaczące jej podniesienie poprzez montaż lub wymianę wielu istotnych
elementów.

"Przygotowaliśmy już T-90 dla klienta zagranicznego i
przetestowaliśmy go, a decyzją rosyjskiego Ministerstwa Obrony
przeprowadziliśmy prace badawczo-rozwojowe, w wyniku których
opracowaliśmy T-90M. A teraz, o ile rozumiem, T-90M "Proryw-3" będzie
głównym czołgiem podstawowym w armii"
specjalny przedstawiciel UWZ ds. współpracy wojskowej i technicznej generał armii Aleksiej
Masłow

Czytaj też: Kolejne dostawy przeciwpancernych BMP-2M
T-90M to najnowsza rosyjska modernizacja czołgu podstawowego T-90, która powstała w Biurze
Konstrukcyjnym Budowy Maszyn Ciężkich (KBTM) w wyniku pracy rozwojowej "Proryw-3", która miała
na celu opracowanie propozycji modernizacji tego czołgu. Obecnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych
Federacji Rosyjskiej ma znajdować się 120 egzemplarzy T-90 w rezerwie i 369 egzemplarzy T-90A w
linii.
Zakres modernizacji T-90M objął m.in. montaż: nowego uzbrojenia w postaci zmodernizowanej armaty
gładkolufowej 2A46M-5 kal. 125 mm wraz z nowym systemem kierowania ognia oraz zdalnie
sterowanego modułu uzbrojenia z karabinem maszynowym na stropie wieży, modułów nowego
pancerza reaktywnego "Relikt" na kadłubie i wieży oraz pancerza prętowego z tyłu. Czołg otrzymał też
nowy silnik wysokoprężny W-92S2 o mocy 1130 KM z automatyczną skrzynią przekładniową oraz
generatorem APU.

Czytaj też: Rosyjska armia pancerna na "niemieckim" poligonie
Wszystko wskazuje na to, że czołgi T-90M obok analogicznie zmodernizowanych T-72B3/B3M i
T-80BWM będą stanowiły podstawowy model czołgu podstawowego w arsenale rosyjskich sił
zbrojnych. Co warte podkreślenia zakres modernizacji tych czołgów pozwala na realne podniesienie
ich zdolności bojowych i dostosowanie ich do wymagań współczesnego pola walki, co przy znacznej
ilości modernizowanych egzemplarzy oznacza potencjalnie duże zagrożenie dla czołgów
podstawowych NATO. Według słów ministra obrony Federacji Rosyjskiej Siergieja Szojgu w 2019 roku
SZ FR mają otrzymać ponad 400 zmodernizowanych ciężkich wozów bojowych.

