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l Firma Teldat zacieśnia współpracę z amerykańskim koncernem zbrojeniowym Raytheon. Wykonala już prototypy
routerów dla systemu Patriot. MON zadecyduje, czy to właśnie on będzie strzec naszej przestrzeni powietrznej
WOJClECł-ł BlELAWA
- Dla naszej ﬁrmy otwiera się droga do
szerszej Współpracy z Raytheonem
i zacieśniania współdziałania gospodarczego między Polską a USA. Dla
Bydgoszczyjest to okazja na promocję
miastai myśli technicznej - nie kryje
radości Daniel Lemke, dyrektor departamentu marketingu ihandiu W Teldat.
Teldat ma się z czego cieszyć. Raytheon Companyjestjedną z największych firm zbrojeniowych na świecie, zatrudnia 61 tys. osób. Współpracuje tylko z najlepszymi w branży.
W zeszłym roku sprzedała broń za
'2.3 miliardy dolarów.
Najbardziej znanym produktem
firmy z Massachusetts jest rakieto-

wy system ob rony powietrznej Patriot. Na wyposażeniu ma go 12 armii
m.in. amerykańska, niemiecka czy
hiszpańska. Niebawem system może pojawić się w polskiej armii. Raytheonjestjedną z dwóch ﬁrm startujących w największym przetargu
zbrojeniowym w historii Polski, wartym 25 mld zł. Wwyścigu o dostarczenie - w ramach programu VVlsła
- nowego systemu antyrakietowego
oprócz Amerykanów pozostali Francuzi. Konsorcjum Eurosam jako alternatywę dla patriotów przedstawia
zestaw aster 30.
By przekonać do swojej oferty Ministerstwo Obrony Narodowej, amerykański gigant w produkcję nowej
generacji patriotów zaangażował szereg polskich firm. Podpisał siedem

kontraktów i 28 wstępnych porozumień. Jedną z firm jest Właśnie Teldat. To czołowy konstruktor i producent najnowocześniejszych na świecie specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych wykorzystywanych przez wojsko. Z Raytheonem
współpracuje od kilku lat. W tym roku eksperci z bydgoskiej firmy opracowali i wykonali prototypy zaawansowanych technologicznie militarnych routerów dła nowej generacji
systemu Patriot. - Wszystko odbyło
się zgodnie z zaplanowanym harmonogramem i zastosowaniem najwyższychjakościowych standardów technologicznych. Jest to ważny etap
w naszej współpracy z Raytheonem
- komentuje dr Henryk Kruszyński,
prezes Teldat. - Krok ten pozwala roz-

począć następne etapy naszego ścisłego współdziałania z Raytheonem,
które przyniesie kolejne wymierne
korzyści.
Daniel J. Crowley, prezes Raytheon Integrated Defense Systems:
- Kiedy podpisaliśmy umowę z Teldat, przewidywaliśmy długoterminową współpracę poza programem
Wisła. Poprzez produkcję tego militarnego routera Teldat uzyska dostęp do rynku eksportowego wśród
światowych użytkowników systemu Patriot.
W Tełdacie pracuje ok. 200 osób,
ale firma potrzebuje więcej specjalistów. Ilu, okaże się w trakcie realizowania projektów. Może to być nawet
kilkadziesiąt osób. - Większość naszych pracowników to bydgoszcza-

nie, absolwenci UTP, część z nich le-

gitymuje się stopniem doktora. Szukamy młodych, otwartych na wiedzę
inżynierów, pasjonatów. Ich szkolenie trwa minimum pół roku do roku
- mówi Lemke.
Ministerstwo Obrony Narodowej
decyzję 0 wyborze dostawcy syste-

mów Wisła ma podjąć w ciągu naj-

bliższych tygodni. Do końca kwietnia w resorcie obrony ma zostać wypracowana rekomendacja dotycząca wyłonienia dostawcy. Amerykanie liczą, że ich oferta wygra.
Teldat zapewnia, że będzie ściśle
współpracował z Raytheonem, nawet
jeśli MON wybierze ofertę Francuzów. - Będziemy uczestniczyć w modernizacji partiotów, które służą w innych armiach - mówi Lemke. o

