
 

Polski TELDAT i Raytheon podjęły opracowanie i produkcję nowego routera  
dla systemu PATRIOT 

 
Raytheon inicjuje szerszą współpracę z polskim przemysłem obronnym 
 
TEWKSBURY, Mass., 29 września, 2014 /PRNewswire/ -- Firma Ryatheon (NYSE:RTN)  
w partnerstwie z TELDAT-em podjęła opracowanie i produkcję zaawansowanych militarnych 
routerów dla Systemu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej PATRIOT. Inżynierowie i technicy 
TELDAT będą projektować, produkować i prowadzić badania jakościowe tej kluczowej technologii 
komunikacyjnej dla PATRIOTA. Podczas tego wstępnego kontraktu zespoły inżynierskie każdej  
z firm rozpoczną prace projektowe i studyjne. 
 
„Raytheon liczy na długotrwałą i efektywną współpracę z TELDAT. Fakt ten demonstruje nasze 
poważne zaangażowanie w uruchomienie programów technologiczno-inżynieryjnych w Polsce,  
a także współpracę z polskim przemysłem” - powiedział Daniel J. Crowley, Prezes Zintegrowanych 
Systemów Obronnych w Raytheon. „Ponadto TELDAT, poprzez produkcję militarnej wersji routerów, 
uzyska dostęp do eksportu na rynki zagraniczne w postaci naszych użytkowników na całym świecie 
- jest to unikalna okazja dla systemu PATRIOT.” 
 
„Jesteśmy bardzo zadowoleni z rozszerzenia naszej współpracy z firmą Raytheon”, powiedział  
dr Henryk Kruszyński, Prezes zarządu spółki TELDAT. „Ten kontrakt jest kolejnym dowodem 
uznania naszej eksperckiej wiedzy inżynierskiej wśród partnerów na świecie. Myślę, że ten projekt 
jest wspaniałym początkiem do ściślejszej integracji i wykorzystania zaawansowanych 
technologicznie rozwiązań TELDAT w systemie PATRIOT.” 
 
Raytheon kontynuuje poszukiwanie możliwości współpracy z polskim przemysłem  
w przygotowaniach do programu WISŁA. Firma oferuje nową generację systemu PATRIOT dla 
realizacji programu WISŁA wraz z polskim przemysłem, która obejmuje: 

• nowy system dowodzenia i łączności (CC2) oparty na otwartej architekturze  
i wielozadaniowych zdolnościach, którego budowa zapewnia sprawdzone zdolności bojowe 
PATRIOTA i jego nieodłączną interoperacyjność z NATO/USA; 

• wdrożenie dookólnego wielofunkcyjnego radaru z wykorzystaniem najnowszych 
zaawansowanych technologii w celu zapewnienia najwyższych zdolności, najlepszej 
operacyjnej gotowości i najniższych kosztów utrzymania; 

• zapewnienie integracji z nową zaawansowaną rakietą przechwytującą (LCI) ukierunkowaną 
na rozszerzenie zdolności Patriota do jednoczesnego strzelania wieloma typami rakiet  
w odniesieniu do ciągle rozszerzającego się spektrum zagrożeń. 

 
PATRIOT jest zbudowany z komponentów modułowych pozwalających na ciągłą modernizację  
i modyfikacje. Dzisiaj PATRIOT jest jedynym sprawdzonym bojowo systemem przeciwlotniczym  
i przeciwrakietowym chroniącym siły USA i sprzymierzone na całym świecie. Jego globalni 
użytkownicy w 12 krajach na świecie, w tym 5 krajach NATO oraz przyszli partnerzy NATO, oferują 
Polsce korzyści poprzez udział w szkoleniu, utrzymaniu, testach, działaniach logistycznych, a także 
wspólnych kosztach modernizacyjnych. 
 
O spółce TELDAT 
TELDAT jest polskim podmiotem gospodarczym od ponad siedemnastu lat dynamicznie działającym 
na rynku obronnym. Jest czołowym konstruktorem i producentem najnowocześniejszych w świecie 
specjalistycznych rozwiązań teleinformatycznych, głównie dedykowanych dla bezpieczeństwa  
i obrony narodowej. Produkty te (sprzęt i oprogramowanie) oraz usługi były i/lub są 
wykorzystywane (w tym wiarygodnie badane i testowane) m.in. w: 



• Kilkuset garnizonach, jednostkach i instytucjach wojskowych oraz na teatrach działań w: 
Afganistanie, Kongo, Czadzie, na Bałkanach i krajach nadbałtyckich; 

• Wszystkich najważniejszych ćwiczeniach organizowanych (w Europie i USA) przez Siły 
Zbrojne RP, NATO i U.S. European Command (Dowództwo Wojsk Amerykańskich  
w Europie), np. w kolejnych edycjach Międzynarodowych Warsztatów Interoperacyjności 
pk.: Combined Endeavor, NATO CWID, NATO CWIX oraz Bold Quest; 

• Laboratoriach badawczych, np. w: Agencji NCI (NATO Communications and Information 
Agency) / NATO C3 Agency w Hadze oraz CELAR we Francji. 

 
O firmie Raytheon  
Raytheon, ze sprzedażą w 2013 r. w wysokości 24 mld dolarów oraz zatrudnieniem 63 tyś 
pracowników na całym świecie, jest liderem w dziedzinie technologii i innowacji, specjalizującym się 
w obronności, bezpieczeństwie i dostarczającym rozwiązania na globalne rynki cywilne. Z historią 
innowacyjności sięgającą 92 lat, Raytheon zapewnia najwyższej jakości elektronikę, integrację 
systemów i inne możliwości w obszarach detekcji, systemów C4I, a także bezpieczeństwa 
cybernetycznego i szerokiego zakresu wspierania misji. Raytheon posiada siedzibę główną  
w Waltham, Massachusetts. Więcej informacji o Raytheon na stronie www.raytheon.com oraz na 
Twitterze @Raytheon. 
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