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ZMODERNIZOWANY MI-24, BMS I
PRZECIWLOTNICZA TARCZA. PGZ NA MSPO 2019
Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach już od 27 lat jest największym wydarzeniem
dla krajowego przemysłu zbrojeniowego. Grupa PGZ poinformowała, że zamierza
zaprezentować ofertę rozwiązań i systemów dla Sił Zbrojnych RP oraz partnerów zagranicznych.
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MSPO to, obok targów DSEI oraz Eurosatory największe wydarzenie tego typu w Europie. Polska Grupa
Zbrojeniowa jest partnerem strategicznym MSPO i prezentuje na swojej ekspozycji najnowsze
rozwiązania opracowywane dla Sił Zbrojnych RP oraz szeroką ofertę eksportową, kierowaną dla
formacji mundurowych sił sojuszniczych.

W tym roku postawiliśmy na szereg sprawdzonych rozwiązań, które
potwierdzają potencjał Grupy PGZ do dostarczania Siłom Zbrojnym RP
innowacyjnych produktów. systemów obrony przeciwlotniczej i
przeciwrakietowej bojowych wozów piechoty, systemów zarządzania
walką czy też systemów bezzałogowych.
Sebastian Chwałek, wiceprezes zarządu PGZ S.A.

Na wystawie Grupy PGZ będzie można zapoznać się m.in. z:
· systemami obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej krótkiego i bardzo krótkiego zasięgu, Polska
Grupa Zbrojeniowa oraz jej spółki od lat dostarcza Siłom Zbrojnym RP, a także formacjom
sojuszniczym nowoczesne uzbrojenie przeciwlotnicze. Zaprezentujemy zarówno rozwiązania już
zakontraktowane, jak systemy PILICA oraz POPRAD oraz propozycje konﬁguracji wyrzutni systemu
EMADS na podwoziu Jelcza jako rozwiązanie w programie kr. Narew
· nowym bojowym wozem piechoty, opracowywanym w ramach pracy badawczo-rozwojowej pod
kryptonimem Borsuk wraz z systemem wieżowym ZSSW-30. „Borsuk” ma zastąpić w Siłach Zbrojnych
wysłużone wozy BWP-1, a system ZSSW-30, zintegrowany z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków
kierowanych zostanie wdrożony jako uzbrojenie bojowych wozów piechoty i kołowych transporterów
opancerzonych Wojsk Lądowych;

· systemem zarządzania walką szczebla batalionu Rosomak BMS, zabudowanym na docelowej
platformie KTO Rosomak w konﬁguracji 8x8;
· modułową, wielowariantową ofertą niszczycieli czołgów na trzech podwoziach gąsienicowych dla Sił
Zbrojnych w ramach dialogu technicznego do programu kr. Ottokar-Brzoza. Program ten ma umożliwić
skok jakościowy w zakresie artylerii przeciwpancernej Sił Zbrojnych RP
Czytaj też: MSPO 2019: HSW ze sprzętem dla wojsk zmechanizowanych, artylerii i inżynieryjnych
· rozwiązaniami opracowanymi przez Konsorcjum spółek PGZ na potrzeby programu zaawansowanego
indywidualnego systemu walki kr. Tytan;
· propozycją Grupy PGZ, ITWL oraz partnera zagranicznego szeroko zakrojonej modernizacji
śmigłowca Mi-24;
· nowymi produktami z zakresu techniki pancernej i kołowej - Ciężkim Kołowym Pojazdem Ewakuacji i
Ratownictwa Technicznego „Hardun” oraz KTO Rosomak w układzie 6x6.
To tylko część z nowości, które zwiedzający zobaczą na ekspozycji Grupy w hali C. Polska Grupa
Zbrojeniowa posiada ofertę produktową obejmującą m.in.: broń osobistą, amunicję, optoelektronikę i
oporządzenie dla żołnierzy, systemy artyleryjskie, kołowe transportery opancerzone, środki łączności,
radary, sprzęt inżynieryjny i logistyczny, a także i rozwiązania dla sił morskich. Dla
odwiedzających przygotowano również m.in. wirtualne pole walki.
Rozpoczynające się już 3 września Targi MSPO to dla Grupy doskonała okazja do spotkań z
przedstawicielami przemysłu, sił zbrojnych i rządów w zakresie kontraktów eksportowych
oraz wspólnego ofertowania na rynki trzecie. Budowanie relacji z innymi ﬁrmami z sektora obronności
służy m.in. rozszerzaniu oferty produktowej Grupy, jak i włączaniu spółek w łańcuchy dostaw
zagranicznych koncernów zbrojeniowych.
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