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System do zarządzania walką na wszystkich
szczeblach dowodzenia.

S

skich siłach zbrojnych i może być
wykorzystany przez żołnierzy obrony terytorialnej. Na targach zwracano uwagę na cechy związane z funkcjonalnością jaśmina. Podkreślano
możliwość pełnej integracji i współpracy z innymi systemami, w tym
z najnowszą wersją systemu wirtualnego pola walki VBS3, który dzięki
zastosowaniu szczegółowej grafiki
2D i 3D umożliwia zaawansowaną
symulację taktycznych działań lądowych, powietrznych i morskich
oraz interaktywne wyświetlanie obrazu na każdej płaskiej powierzchni, co pozwala zamienić ją w ekran
dotykowy służący do obsługi
sytemu wsparcia dowodzenia.
n

J A N

B R Z O Z O W S K I

ieciocentryczną platformę teleinformatyczną Jaśmin na targach Pro Defense zaprezentował
Teldat. Jest to system do zarządzania
walką na wszystkich szczeblach dowodzenia. Jest już używany w pol-

POLSKA GRUPA
ZBROJENIOWA

PPK Spike
Przeciwpancerny pocisk
kierowany jest przeznaczony
do zwalczania czołgów,
pojazdów opancerzonych
wyposażonych w pancerze
reaktywne oraz śmigłowców
bojowych.

T

o pocisk rakietowy z głowicą
bojową o działaniu kumulacyjnym. PPK Spike umieszczony w pojemniku wyrzutni jest wyposażony
w optoelektroniczną, dwuzakresową
głowicę samonaprowadzania z kamerą telewizyjną i detektorem podczerwieni, co umożliwia za pomocą
łącza światłowodowego transmisję
obrazu z głowicy pocisku do wyświetlacza wyrzutni. Spike to broń
dobrze znana w polskim wojsku, ale
Polska Grupa Zbrojeniowa chwali
się modernizacjami tego pocisku:
zmniejszonym smużeniem i zwiększonym zasięgiem.
n
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Lekki system rakietowy Pirat

W

ofercie PGZ, a dokładnie zakładów Mesko, to pocisk nowy. Ma on uzupełnić uzbrojenie
polskich żołnierzy w kolejny pocisk
przeciwpancerny – obok spike’ów,
które są bronią bardzo drogą. Prze-

znaczenie pirata to zwalczanie
umocnień, czołgów, transporterów
i wozów bojowych, samochodów,
grup wojsk oraz śmigłowców. Maksymalny zasięg wynosi 2500 m. Pocisk został wyposażony w głowicę

kumulacyjną i ma system naprowadzania półaktywny na odbity promień laserowy.
Program budowy pirata jest finansowany przez państwo i ma się zakończyć w 2018 roku.
n
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