Szanowni Państwo,
Agencja Mienia Wojskowego (AMW) przekazuje w Państwa ręce kolejne już wydanie Katalogu uzbrojenia
i sprzętu wojskowego .
Katalog prezentuje różne typy uzbrojenia i sprzętu wojskowego, wybranego spośród szerokiego asortymentu
przekazywanego AMW po wycofaniu z użytkowania przez Siły Zbrojne RP, Policję oraz Straż Graniczną.
Zawiera informacje o formach, zasadach i możliwościach zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego z zasobu
AMW oraz informacje o możliwościach współpracy z polskimi przedsiębiorstwami przemysłu obronnego
w zakresie obrotu uzbrojeniem.
Uzbrojenie oraz sprzęt wojskowy, w tym sprzęt opancerzony, artyleryjski i rakietowy, broń palna, sprzęt
łączności oraz amunicja i inne środki bojowe, sprzedawane są podmiotom, które mają uprawnienia do ich
zakupu określone przepisami prawa. Nabywcami uzbrojenia i sprzętu wojskowego mogą być zarówno
podmioty krajowe jak i zagraniczne.
Oferowane przez AMW uzbrojenie i sprzęt wojskowy są w różnym stanie technicznym i w różnym
stopniu ukompletowania, pochodzą z zapasów lub są wycofane z użytkowania, często kwalifikują się
do opłacalnego remontu i dalszego wykorzystania, np. po wykonaniu jedynie odpowiednich badań lub
przeglądów technicznych.
apraszamy do zapoznania się z naszą o ertą

Dear Readers,
the Military Property Agency (AMW) has the privilege to present the latest edition of the „Catalogue
of armaments and military equipment”.
The catalogue features different types of armaments and military equipment, selected from a large
array of products, placed at the disposal of AMW following decommissioning by the Armed Forces,
the Police and the Border Guard of the Republic of Poland. It also presents information on the forms,
rules and acquisition opportunities of armaments and military equipment from AMW resources,
as well as information on the capacity for cooperation with Polish defence industry companies in the field
of trading in armaments.
The armaments and military equipment, including armoured and artillery equipment and missiles,
firearms, communications e uipments, munitions and other combat assets, are offered for sale to entities
duly authorized to make such purchases. Both domestic and foreign entities may purchase the armaments
and military equipment.
The armaments and military equipment offered by the AMW are in diverse technical condition and
completness, are supplied from stocks or in result to decommissioning, and are fre uently fit for further
operational use following an o erhaul, i.e. following only specific tests or technical inspections.
We invite you to familiarize with our offer!

Zasady sprzedaży uzbrojenia i sprzętu
wojskowego
Spis
treści przez Agencję Mienia Wojskowego

1. Zasady ogólne
Agencja Mienia Wojskowego (AMW) posiada w swoim zasobie
szeroki asortyment uzbrojenia i sprzętu wojskowego (m.in. samoloty, jednostki pływające, sprzęt artyleryjski i broń palną, środki
bojowe, czołgi i pojazdy opancerzone, sprzęt łączności), wycofanego z wyposażenia Sił Zbrojnych RP, Policji oraz Straży Granicznej
i przejętego do zagospodarowania na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2018 r.
poz 2308 z późn. zm.). Podstawową formą zagospodarowania
przejętego uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest jego sprzedaż.
Sprzedaż uzbrojenia i sprzętu wojskowego w Agencji Mienia
Wojskowego prowadzi bezpośrednio Departament Gospodarki
Mieniem Ruchomym Biura Prezesa AMW.

Na potrzeby wywozu lub transferu wewnątrz Unii Europejskiej towaru
o znaczeniu strategicznym, będącego przedmiotem umowy, kontrahent zagraniczny zobowiązany jest dostarczyć certyfikat importowy lub
oświadczenie końcowego użytkownika. Certyfikat importowy powinien być wystawiony przez właściwe władze kraju importera, natomiast
oświadczenie końcowego użytkownika przez końcowego użytkownika.
Oświadczenie końcowego użytkownika powinno spełniać wymagania
określone w ww. ustawie.
Sprzedaż uzbrojenia jest prowadzona w trybie konkursu ofert lub
w drodze negocjacji. Ogłoszenie o organizowanej sprzedaży z określeniem terminów i warunków wymaganych od uczestników konkursu
ofert jest publikowane na stronie internetowej www.amw.com.pl/en.

2. Zasady sprzedaży uzbrojenia
i sprzętu wojskowego podmiotom
krajowym

4. Zasady współpracy z polskimi
przedsiębiorstwami
przemysłu
obronnego

Podstawę prawną obrotu uzbrojeniem i sprzętem wojskowym
w Rzeczypospolitej Polskiej stanowią:

Podstawę prawną współpracy z polskimi przedsiębiorstwami przemysłu obronnego stanowi decyzja
nr 305/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie wykazu przedsiębiorców wykonujących
zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa
we współpracy z Agencją Mienia Wojskowego.

• ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi,
bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1214),

Na mocy ww. decyzji AMW może współpracować
z polskimi przedsiębiorstwami przemysłu obronnego
wykonującymi zadania w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa oraz realizować projekty specjalne na potrzeby
klientów zagranicznych w zakresie obrotu uzbrojeniem.
Projekty te mogą dotyczyć m.in. modernizacji, remontów
i napraw, serwisu, usprawnienia lub transportu sprzętu wojskowego i uzbrojenia

• rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie klasyfikacji
rodzajów materiałów wybuchowych, broni, amunicji oraz wyrobów
i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których
wytwarzanie lub obrót jest wymagane uzyskanie koncesji.
Sprzedaż uzbrojenia i sprzętu wojskowego może być dokonana na
podstawie dokumentów uprawniających do zakupu, m.in. koncesji
MSWiA udzielanej podmiotom krajowym określonym w ww. ustawie.

5. Informacja, kontakt

Sprzedaż uzbrojenia i sprzętu wojskowego jest prowadzona w trybie
przetargu lub w drodze negocjacji po przetargu. Ogłoszenie o organizowanej sprzedaży z określeniem terminów i warunków wymaganych
od uczestników przetargu, zamieszczane jest minimum na 14 dni
przed terminem przetargu:

Informacje o aktualnej ofercie uzbrojenia i sprzętu wojskowego
oraz o warunkach ich sprzedaży można uzyskać bezpośrednio
w Biurze Prezesa AMW mieszczącym się w Warszawie przy
ul. Nowowiejskiej 26A w Departamencie Gospodarki Mieniem
Ruchomym lub telefonicznie.

• w polskiej prasie codziennej o zasięgu krajowym,
• na stronie internetowej www.amw.com.pl.

Dyrektor Departamentu Gospodarki Mieniem Ruchomym
tel. +48 (22) 314 97 69

3. Zasady sprzedaży uzbrojenia
podmiotom zagranicznym

Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Mieniem
Ruchomym
tel. +48 (22) 314 97 34
Kierownik Działu ds. Handlowych Obrotu Specjalnego
tel. +48 (22) 314 97 33
Kierownik Działu ds. Środków Bojowych, OPBMR i Odpadów
tel. +48 (22) 314 99 77

Zasady nabywania uzbrojenia, tj. towarów o znaczeniu strategicznym
przez kontrahentów zagranicznych reguluje ustawa z dnia 29 listopada
2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 953 ).
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Rules governing the sale of armaments and military equipment by the Military Property Agency

1. General rules
To export or transfer within EU boundaries of products of strategic
importance based on a contract, a foreign counterparty is obligated
to deli er an import certificate or a end user certificate. he import
certificate shall be issued by rele ant authorities of importer s country, whereas the end user certificate shall be pro ided by the end user.
he end user certificate shall meet the re uirements stipulated
in the law referred to abo e.

he resources of the Military Property Agency (AMW) include
an e tensi e range of armaments and military e uipment (i.a. aircrafts,
na y essels, artillery e uipment, firearms, combat assets, tanks and
armoured ehicles, communications e uipment), decommissioned
by the Armed orces, the Police and the Border Guard of the Republic of Poland, and taken-over for disposal by virtue of provisions under
the law of 10 uly 2015 on the Military roperty Agency ( ournal
of aws 2018 Item 2308, as amanded). he basic form of disposal
of such taken-o er armaments and military e uipment is sales.
he sale of armaments and military e uipment at the Military Property Agency is effected directly by the Mo able Property Department
at the Office of the President of AMW.

The sale of armaments shall be effected in the form of competition
of offers or of negotiations. Announcement of prospecti e sale, including
the dates and terms to be met by competitors is published on website
www.amw.com.pl/en.

4. Rules governing cooperation
with Polish defence industry
companies

2. Rules governing the sale
of
armaments
and
military
equipment to domestic entities

Legal grounds for cooperation with Polish defence industry
companies are pro ided in Decision No. 305/MON adopted
by the Minister of Defence on 24 October 2016 on the specification o entrepreneurs per orming tasks in the area o state de ence and
security in cooperation with the Military roperty Agency.

In the Republic of Poland, the legal grounds for trading in armaments
and military e uipment are pro ided under the following acts of law:
• act of 13 une 2019 on per orming business operations within the scope
o manu acturing o and trading in e plosi es, weapons, munitions and products and technologies or army or police purposes ( ournal of aws 2019
Item 1214),

By virtue of the Decision referred to above, AMW
may cooperate with Polish defence industry which perform
tasks falling within the scope of national defence and security and implement special projects to cater to the needs
of foreign clients in the area of trading in armaments. Such projects shall be implemented in the area of i.e. upgrades, o erhauls
and repairs, servicing, improvements or transportation of military e uipment and armaments.

• regulation by the Council of Ministers on the classification o e plosi e,
weapons, munitions and specification o products and technologies or army
or police purposes, the manu acturing o and trading in which is subject to
mandatory obtain licensing.
he sale of armaments and military e uipment may be effected
based on documents permitting such purpose, i.a. a license issued
by the Ministry of the Interior and Administration (MSWiA), to domestic entities identified in the law referred to abo e.

5. Information, contact

he sale of armaments and military e uipment is effected in the form
of tendering procedure or post-tender negotiations. he announcement of organized tendering procedure, including the dates and terms
of reference re uired to be met by participants to the procedure
is published minimum 14 days prior to the date of such tendering
procedur:

Information on present offer of armaments and military e uipment, as well as concerning the sale thereof, is available directly
from the Office of the President of AMW in Warsaw at
ul. Nowowiejska 26A, Mo able Property Department or by
telephone.

• in daily press of the Republic of Poland of national co erage,
• on www.amw.com.pl website.

Director of Mo able Property Department
tel. +48 (22) 314 97 69

3. Rules governing the sale
of armaments to foreign entities

Vice Director of Mo able Property Department
tel. +48 (22) 314 97 34
Manager of Military Sales Unit
tel. +48 (22) 314 97 33

Rules go erning the ac uisition by foreign counterparties of armaments, i.e. goods of strategic importance, are stipulated in the act
of 29 No ember 2000 on oreign trade in products, technologies and ser ices
o strategic importance to national security and to the maintenance o international peace and security ( ournal of aws 2019 Item 953).

Manager of Combat Assets Unit, Weapons of Mass Destruction
and Military Waste
tel. +48 (22) 314 99 77
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Broń palna
Firearms
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5,56 mm karabinek szturmowy wz. 96
5,6 mm karabinek sportowy wz. 78
5,6 mm karabinek sportowy KK-150
5,6 mm pistolet „Sportowy” TT
7,62 mm pistolet TT wz. 33
7,62 mm karabinek SKS
7,62 mm karabinek wz. 44
7,62 mm karabinek AK, AKM, AKMS, AKMŁ
7,62 mm karabinek-granatnik wz. 60
7,62 mm karabin wyborowy SWD
7,62 mm ciężki karabin maszynowy wz. 43
7,62 mm ręczny karabin maszynowy DIEGTIARIOWA
7,62 mm karabin maszynowy PK, PKM, PKMS
7,62 mm czołgowy karabin maszynowy PKT
7,62 mm czołgowy karabin maszynowy SGMT
7,62 mm pistolet maszynowy wz. 43, wz. 43/52
7,92 mm karabin maszynowy MG 42 (eksponat)
9 mm pistolet wz. 64
9 mm pistolet wz. 83
9 mm pistolet maszynowy wz. 63
12,7 mm czołgowy wielkokalibrowy karabin maszynowy
NSWT
14,5 mm czołgowy wielkokalibrowy karabin maszynowy
KPWT
14,5 mm przeciwlotniczy karabin maszynowy ZPU-2
26 mm pistolet sygnałowy wz. 44, wz. 78
40 mm ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-7

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

oraz części zamienne akcesoria i zesta y
remonto e do roni palnej

/

5,56 mm karabinek szturmowy wz. 96
5,56 mm assault rifle model 96

5,56 mm assault rifle model 96
.22 LR military training rifle model 78
.22 LR training rifle KK-150
.22 LR pistol TT „Sportowy” (training pistol)
7,62 mm pistol TT model 33
7,62 mm carabine SKS
7,62 mm carabine model 44
7,62 mm assault rifle AK, AKM, AKMS, AKMŁ
7,62 mm assault rifle-granade launcher model 60
7,62 mm sniper rifle SWD
7,62 mm heavy machine gun model 43
7,62 mm light machine gun DEGTJARJOV
7,62 mm machine gun PK, PKM, PKMS
7,62 mm tank machine gun PKT
7,62 mm tank machine gun SGMT
7,62 mm submaschine gun model 43, model 43/52
7,92 mm machine gun MG 42 (exhibit)
9 mm pistol model 64
9 mm pistol model 83
9 mm submachine gun model 63
12,7 mm tank heavy machine gun NSWT

/ 14,5 mm tank heavy machine gun KPWT
/ 14,5 mm anti-aircraft machine gun ZPU-2
/ 26 mm signal pistol model 44, model 78
/ 40 mm anti-tank grenade launcher RPG-7

and spare parts accessories and repai
ring sets for rearms

5,6 mm karabinek sportowy wz. 78
.22 LR military training rifle model 78
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5,6 mm pistolet „Sportowy” TT
.22 LR pistol TT „Sportowy”
(training pistol)

7,62 mm karabinek SKS
7,62 mm carabine SKS

7,62 mm karabinek AK bez NSP-2
7,62 mm assault rifle AK without NSP-2

7,62 mm karabinek AK z NSP-2
7,62 mm assault rifle AK with NSP-2

7,62 mm karabinek AKM
7,62 mm assault rifle AKM

8

Tłumik PBS-1
Silencer PBS-1

7,62 mm karabinek AKMS
7,62 mm assault rifle AKMS

7,62 mm karabinek-granatnik wz. 60
7,62 mm assault rifle-grenade launcher model 60

7,62 mm ręczny karabin maszynowy
DIEGTIARIOWA (DP)
7,62 mm light machine gun DEGTJARJOV (DP)

7,62 mm ręczny karabin maszynowy
DIEGTIARIOWA (D)
7,62 mm light machine gun DEGTJARJOV (D)

9

7,62 mm ciężki karabin maszynowy wz. 43
7,62 mm heavy machine gun model 43

7,62 mm karabin maszynowy PKM
7,62 mm machine gun PKM

7,62 mm karabin maszynowy PKMS
7,62 mm machine gun PKMS

7,62 mm czołgowy karabin maszynowy PKT

7,92 mm karabin maszynowy MG 42 (eksponat)
7,92 mm machine gun MG 42 (exhibit)

7,62 mm tank machine gun PKT

10

7,62 mm czołgowy karabin maszynowy SGMT
7,62 mm tank machine gun SGMT

12,7 mm czołgowy wielkokalibrowy karabin maszynowy NSWT
12,7 mm tank heavy machine gun NSWT

14,5 mm przeciwlotniczy karabin
maszynowy ZPU-2
14,5 mm anti-aircraft machine gun
ZPU-2

14,5 mm czołgowy wielkokalibrowy
karabin maszynowy KPWT
14,5 mm tank heavy machine gun KPWT

11

7,62 mm pistolet maszynowy wz. 43
7,62 mm submachine gun model 43

7,62 mm pistolet maszynowy wz. 43/52
7,62 mm submachine gun model 43/52

9 mm pistolet wz. 64
9 mm pistol model 64

9 mm pistolet wz. 83
9 mm pistol model 83

9 mm pistolet maszynowy wz. 63
9 mm submachine gun model 63

12

26 mm pistolet sygnałowy wz. 44
26 mm signal pistol model 44

26 mm pistolet sygnałowy wz. 78
26 mm signal pistol model 78

40 mm ręczny granatnik przeciwpancerny RPG-7
40 mm anti-tank grenade launcher RPG-7
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Sprzęt artyleryjski
Artillery equipment
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
•
•
•
•
•
•

23 mm armata przeciwlotnicza ZU-23-2
57 mm armata przeciwlotnicza S-60
76 mm armata wz. 42 (eksponat)
85 mm armata przeciwlotnicza wz. 39 (eksponat)
120 mm moździerz wz. 38, wz. 43
73 mm armata 2A28 GROM

/
/
/
/
/
/

23 mm anti-aircraft gun ZU-23-2
57 mm anti-aircraft gun S-60
76 mm gun model 42 (exhibit)
85 mm anti-aircraft gun model 39 (exhibit)
120 mm mortar model 38, model 43
73 mm gun 2A28 GROM

oraz części zamienne do sprzętu
artyleryjskiego

/

and spare parts for artillery
equipment

23 mm armata przeciwlotnicza ZU-23-2
23 mm anti-aircraft gun ZU-23-2

57 mm armata przeciwlotnicza S-60

57 mm anti-aircraft gun S-60

15

85 mm armata przeciwlotnicza wz. 39 (eksponat)
85 mm anti-aircraft gun model 39 (exhibit)

120 mm moździerz wz. 43/85
120 mm mortar model 43/85

16

23 mm lufa wkładkowa do 125 mm armaty czołgowej
23 mm insert barrel for 125 mm tank gun

Koło z ogumieniem do sprzętu artyleryjskiego
Wheel for artillery equipment
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Środki bojowe
Combat assets
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
• rakieta przeciwlotnicza 3M9ME i 3M9M3E zestawu
2K12M KUB
• przeciwpancerny pocisk kierowany PPK 9M14M
• naboje przeciwpancerne RPG-76, PG-7, PG-9 i PG-15

/ anti-aircraft missile 3M9ME and 3M9M3E system
2K12M KUB

•
•
•
•

/ hand grenades F-1 and RG-42

granaty ręczne F-1 i RG-42
granaty nasadkowe PGN-60 i KGN
naboje 40 mm do granatnika wz. 74 (PALLAD)
amunicja kalibru 7,62 mm:

/ anti-tank guides missile PPK 9M14M
/ anti-tank grenade launcher rounds RPG-76, PG-7,
PG-9 and anti-tank grenade PG-15 (for 2A28 gun)
/ fin stabilised rifle grenades PGN-60 and KGN
/ spin stabilised 40 mm grenade marks 74 (for PALLAD)
/ ammunition of calibre 7,62 mm:

naboje wz. 43 (7,62x39)

cartridges model 43 (7,62x39)

z pociskiem PS
z pociskiem T-45
z pociskiem BZ
z pociskiem US
miotający UNM

with PS [ball] bullet
with T-45 [tracer] bullet
with BZ [armour-piercing incendiary] bullet
with US [reduced speed] bullet
type UNM propelling grenade cartridge

naboje kb (7,62x54 R)

•

•

•

•

z pociskiem L
z pociskiem C
z pociskiem ŁPS
z pociskiem T-46
z pociskiem B-32
amunicja kalibru 12,7 mm:
z pociskiem B-32
z pociskiem BZT
z pociskiem MDZ
amunicja kalibru 14,5 mm:
z pociskiem B-32
z pociskiem BZT
z pociskiem MDZ
amunicja kalibru 26 mm:
naboje sygnałowe i dymne
naboje oświetlające ze spadochronem
amunicja kalibru 85 mm:
85 mm nabój D-44 z poc. odłamkowo-burzącym

cartridges kb (7,62x54 R)

/

/

/
/

with L [light] bullet
with C [heavy] bullet
with ŁPS [steel core] bullet
with T-46 [tracer] bullet
with B-32 [armour-piercing type 32] bullet
ammunition of calibre 12,7 mm:
with B-32 (armour-piercing) bullet
with BZT (armour-piercing incendiary tracer) bullet
with MDZ (incendiary superquick) bullet
ammunition of calibre 14,5 mm:
with B-32 (armour-piercing) bullet
with BZT (armour-piercing incendiary tracer) bullet
with MDZ (incendiary superquick) bullet
ammunition of calibre 26 mm:
signal and smoke cartridges
parachute white star signal cartridges
ammunition of calibre 85 mm:
85 mm D-44 round with high-explosive
fragmentation projectile

/ ammunition of calibre 122 mm:
122 mm HB-D-30 round with high-explosive
anti-tank projectile
122 mm HB-D-30 round with high-explosive
122 mm nabój HB-D-30 z poc. odłamkowo-burzącym
fragmentation projectile

• amunicja kalibru 122 mm:
122 mm nabój HB-D-30 z poc. kumulacyjnym

• amunicja kalibru 125 mm:
125 mm nabój D-81 z poc. podkalibrowym
125 mm nabój D-81 z poc. kumulacyjnym
125 mm nabój D-81 z poc. odłamkowo-burzącym

19

/ ammunition of calibre 125 mm:
125 mm D-81 round with high-velocity
armour-piercing projectile
125 mm D-81 round with high-explosive
anti-tank projectile
125 mm D-81 round with high-explosive
fragmentation projectile

Rakieta przeciwlotnicza 3M9ME i 3M9M3E zestawu 2K12M KUB
Anti-aircraft missile 3M9ME and 3M9M3E system 2K12M KUB

Przeciwpancerny pocisk kierowany PPK 9M14M
Anti-tank guided missile PPK 9M14M

Nabój przeciwpancerny
RPG-76
Anti-tank grenade
launcher round RPG-76

Nabój przeciwpancerny PG-7
Anti-tank grenade launcher round PG-7
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Nabój przeciwpancerny PG-9
Anti-tank grenade launcher round PG-9

Nabój przeciwpancerny PG-15
Anti-tank grenade PG-15 (for 2A28 gun)

Granat ręczny F-1
Hand granade F-1

Granat ręczny RG-42
Hand granade RG-42
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Granat nasadkowy PGN-60
FIN stabilised rifle grenade PGN-60

Granat nasadkowy KGN
FIN stabilised rifle grenade KGN

Nabój 40 mm do granatnika wz. 74 (PALLAD)
Spin stabilised 40 mm grenade mark 74 (for PALLAD)
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Amunicja kalibru 7,62 mm wzór 43
Ammunition of calibre 7,62 mm model 43

Amunicja kalibru 7,62 mm kb
Ammunition of calibre 7,62 mm kb

Amunicja kalibru 12,7 mm
Ammunition of calibre 12,7 mm
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Amunicja kalibru 14,5 mm
Ammunition of calibre 14,5 mm

Naboje oświetlające
ze spadochronem
Parachute white star
signal cartridges

Naboje sygnałowe i dymne
Signal and smoke cartridges

85 mm nabój D-44 z pociskiem odłamkowo-burzącym
85 mm D-44 round with high-explosive fragmentation projectile
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122 mm nabój HB-D-30 z pociskiem kumulacyjnym
122 mm HB-D-30 round with high-explosive anti-tank projectile
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122 mm nabój HB-D-30 z pociskiem odłamkowo-burzącym
122 mm HB-D-30 round with high-explosive fragmentation projectile
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125 mm nabój D-81 z pociskiem podkalibrowym
125 mm D-81 round with high-velocity armour piercing projectile
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125 mm nabój D-81 z pociskiem kumulacyjnym
125 mm D-81 round with high-explosive anti-tank projectile
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125 mm nabój D-81 z pociskiem odłamkowo-burzącym
125 mm D-81 round with high-explosive fragmentation projectile
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Sprzęt optyczny
Optical equipment
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

celownik K-10T
celownik MPM-44
celownik OP-2-7
celownik PGO-9M
celownik holograficzny HWS
celownik PP-61AM
celownik noktowizyjny NSPU
celownik noktowizyjny NSP-3
celownik noktowizyjny PGN-1
celownik noktowizyjny PPN-3
celownik TPN-1-22-11

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

sight K-10T
sight MPM-44
sight OP-2-7
sight PGO-9M
holographic sight HWS
sight PP-61AM
night vision sight NSPU
night vision sight NSP-3
night vision sight PGN-1
night vision sight PPN-3
sight TPN-1-22-11

•
•
•
•
•

lorneta artyleryjska AST
lorneta artyleryjska TZK
luneta do karabinu wyborowego wz. 91/30
luneta TCHP
lornetka noktowizyjna BN-1

/
/
/
/
/

artillery binoculars AST
artillery binoculars TZK
sniper rifle telescopic sight model 91/30
telescope TCHP
night vision binoculars BN-1

•
•
•
•
•
•

noktowizor PNW-57, PNW-57A, PNW-57E
noktowizor TKN-1, TKN-1S, TKN-3
noktowizor TWN-2, TWN-2B
noktowizor TWNE-4PA
noktowizor TWNO-2, TWNO-2B
noktowizor saperski NS-71

/
/
/
/
/
/

night vision device PNW-57, PNW-57A, PNW-57E
night vision device TKN-1, TKN-1S, TKN-3
night vision device TWN-2, TWN-2B
night vision device TWNE-4PA
night vision device TWNO-2, TWNO-2B
sapper’s night vision device NS-71

• peryskop TNP-B, TNP-160, TNPO-170, TNPO-170A,
TNP-350B
• peryskop zwiadowcy TR

/ periscope TNP-B, TNP-160, TNPO-170, TNPO-170A,
TNP-350B
/ scout periscope TR

Celownik MPM-44
Sight MPM-44

Celownik K-10T
Sight K-10T
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Celownik OP-2-7
Sight OP-2-7

Celownik noktowizyjny
NSPU
Night vision sight NSPU

Celownik PGO-9M
Sight PGO-9M

Celownik PP-61AM
Sight PP-61AM

Celownik noktowizyjny NSP-3
Night vision sight NSP-3

Celownik noktowizyjny
PGN-1
Night vision sight
PGN-1

Celownik noktowizyjny PPN-3
Night vision sight PPN-3
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Celownik TPN-1-22-11
Sign TPN-1-22-11

Lorneta artyleryjska AST
Artillery binoculars AST

Lorneta artyleryjska TZK
Artillery binocular TZK

Luneta TCHP
Telescope TCHP

Lornetka noktowizyjna BN-1
Night vision binoculars BN-1

Night vision device PNW-57
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Noktowizor PNW-57

Noktowizor PNW-57A
Night vision device PNW-57A

Noktowizor TKN-1S
Night vision device
TKN-1S

Noktowizor TWN-2
Night vision device TWN-2

Noktowizor TWN-2B
Night vision device
TWN-2B

Noktowizor TWNE-4PA
Night vision device
TWNE-4PA

Noktowizor TWNO-2
Night vision device
TWNO-2
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Noktowizor TWNO-2B
Night vision device
TWNO-2B

Noktowizor saperski NS-71
Sapper’s night vision device NS-71

Peryskop TNPO-170A

Peryskop TNP-B
Periscope TNP-B

Periscope TNPO-170A
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Opancerzone pojazdy wojskowe
Armoured military vehicles
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

czołg T-72
wóz zabezpieczenia technicznego WZT-2
most towarzyszący BLG-67MP
bojowy wóz piechoty BWP-1
tranporter opancerzony MTLB
transporter opancerzony SKOT
samochód opancerzony BRDM
samochód opancerzony AMZ DZIK
gąsienicowy transporter pływający PTS-M

/
/
/
/
/
/
/
/
/

tank T-72
armoured recovery vehicle WZT-2
armoured vehicle - launched bridge BLG-67MP
infantry fighting vehicle BWP-1
armoured personel carrier MTLB
armoured personel carrier SKOT
armoured vehicle BRDM
armoured vehicle AMZ DZIK
amphibious tracked carrier PTS-M

oraz części zamienne i zesta y remonto e
do opancerzonyc pojazd
ojsko yc

/

and spare parts and repairing sets
for armoured military e icles

Czołg T-72
Tank T-72
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Wóz zabezpieczenia
technicznego WZT-2
Armoured recovery vehicle WZT-2

Most towarzyszący BLG-67MP
Armoured vehicle – launched bridge
BLG-67MP

Bojowy wóz piechoty BWP-1
Infantry fighting vehicle BWP-1

Transporter opancerzony SKOT
Armoured personel carrier SKOT

Transporter opancerzony MTLB
Armoured personel carrier MTLB
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Samochód opancerzony BRDM
Armoured vehicle BRDM

Samochód opancerzony AMZ Dzik
Armoured vehicle AMZ Dzik

Gąsienicowy transporter pływający PTS-M
Amphibious tracked carrier PTS-M
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Wieża czołgu T-72
Turret (T-72)

Koło jezdne (T-72)
Road wheel (T-72)

Silnik W-46
Engine W-46

Silnik W-55 WAX
Engine W-55 WAX

Silnik UTD-20
Engine UTD-20
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Wahacz (GM-426)
Suspension arm (GM-426)

Wieża wozu BWP
Turret (BWP)

Przekładnia (SKOT)
Gearbox (SKOT)

Wieniec (GM-426)
Rim (GM-426)

Tłumik kompletny (SKOT)
Complete exhaust silencer (SKOT)

41

Samochody wojskowe
Military vehicles
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

samochód terenowy UAZ-469
samochód ciężarowy GAZ-66
samochód ciężarowy STAR-266
samochód ciężarowy STAR-660
samochód ciężarowy ZIŁ-131
samochód ciężarowy ZIŁ-157
samochód ciężarowy URAL-4230
samochód ciężarowy URAL-375
samochód ciężarowy KRAZ-255
samochód ciężarowy TATRA-815

off-road vehicle UAZ-469
truck GAZ-66
truck STAR-266
truck STAR-660
truck ZIL-131
truck ZIL-157
truck URAL-4230
truck URAL-375
truck KRAZ-255
truck TATRA-815

Samochód terenowy UAZ-469
Off-road vehicle UAZ-469

Samochód ciężarowy GAZ-66
Truck GAZ-66
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Radiostacja KF R-140 na podwoziu STAR-266
Radio station KF R-140 on STAR-266 chassis

Samochód ciężarowy ZIŁ-131
Truck ZIL-131
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Samochód ciężarowy URAL-375
Truck URAL-375

Samochód ciężarowy KRAZ-255
Truck KRAZ-255
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Wojskowe jednostki pływające
i sprzęt morski
Naval vessels and equipment
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
/ hydrographic survey boat MH-111
/ hydrographical survey boat 727M
/ coastal radar SRN-7453

• motorówka hydrograficzna MH-111
• kuter hydrograficzny 727M
• radar brzegowy SRN-7453

oraz części zamienne do ojsko yc
jednostek p y aj cyc i sprzętu morskiego

/

and spare parts for na al essels
and equipment

Kuter hydrograficzny 727M
Hydrographic survey boat 727M

Motorówka hydrograficzna MH-111
Hydrographic survey boat MH-111

Silnik spalinowy M401A-1
Engine M401A-1
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Samoloty wojskowe i sprzęt lotniczy
Military aircrafts and aircraft equipment

W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
• samolot szkolno – treningowy TS-11 ISKRA
• śmigłowiec transportowy Mi-2

/ trainer aircraft TS-11 ISKRA
/ transport helicopter Mi-2

oraz części zamienne do samolot
ojsko yc i sprzętu lotniczego

/

and spare parts for military aircrafts
and aircraft equipment

Samolot szkolno-treningowy TS-11 ISKRA
Trainer aircraft TS-11 ISKRA
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Silnik GTD-350
Engine GTD-350

Silnik SO-3
Engine SO-3

Przekładnia tylna (Mi-2)
Tail rotor gearbox (Mi-2)

Przekładnia pośrednicząca (Mi-2)
Accessory gearbox (Mi-2)
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Wał tylny (Mi-2)
Tail rotor shaft (Mi-2)

Przekładnia główna WR-2 (Mi-2)
MAIN GEARBOX (MI-2)

Łopata śmigła ogonowego (Mi-24)
Tail rotor blade (Mi-24)

Pompa paliwowa (SU-22)
Fuel feed pump (SU-22)
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Sprzęt łączności
Communications equipment
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
• radiostacje: R-105, R-107, R-108, R-109, R-111, R-123,
R-130, R-137, R-140, R-148, R-161, R-392, R-809,
R-844, R-845, RS-6102, RS-6114, TUBEROZA
• odbiorniki radiowe: R-155, R-173, R-311, EKD-315,
R-872, OR-1205 OLEANDER
• radiolinie: R-405, R-409, RL-432
• aparatownie: ARO, ADK

oraz części zamienne i zesta y remonto e
do sprzętu czności

/ transceivers: R-105, R-107, R-108, R-109, R-111, R-123,
R-130, R-137, R-140, R-148, R-161, R-392, R-809,
R-844, R-845, RS-6102, RS-6114, TUBEROZA
/ radio receivers: R-155, R-173, R-311, EKD-315,
R-872, OR-1205 OLEANDER
/ radio relay equipment: R-405, R-409, RL-432
/ mobile communication centres: ARO, ADK

/

and spare parts and reno ation sets
for communication equipment

Radiostacja R-111
Transceiver R-111

Radiostacja R-123MT
Transceiver R-123MT

Radiostacja R-107M
Transceiver R-107M

Odbiornik radiowy R-173
Radio receiver R-173

Radiolinia R-405Z
Radio relay equipment R-405Z
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Sprzęt ochrony balistycznej
Ballistic protective equipment
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
/ protective, bullet-proof vests
/ combat helmets model 1993, model 2000, model 2005
/ protective suits

• kamizelki ochronne, kuloodporne
• hełmy kompozytowe wz. 1993, wz. 2000, wz. 2005
• ubrania podchodzeniowe

Kamizelki ochronne i kuloodporne
Protective and bullet-proof vests

hełm kompozytowy
wz. 1993

hełm kompozytowy
wz. 2000

hełm kompozytowy
wz. 2005

Combat helmet
model 1993

Combat helmet
model 2000

Combat helmet
model 2005
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Sprzęt obrony przed bronią masowego rażenia
Weapons of mass destruction
protective equipment

W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
•
•
•
•
•

/
/
/
/
/

odzież ochronna ogólnowojskowa typ OP-1
maska przeciwgazowa MP-4, MP-5
rentgenoradiometr DP-75
kolorymetr polowy PK-56
zestaw meteorologiczny Tretiakowa

NBC suit type OP-1
gas mask MP-4, MP-5
radiation detector DP-75
portable colorimeter PK-56
Tretyakov’s weather station

Maska przeciwgazowa MP-4
Gas mask MP-4

Odzież ochronna ogólnowojskowa typ OP-1
NBC suit type OP-1

Maska przeciwgazowa MP-5
Gas mask MP-5

Zestaw meteorologiczny
Tretiakowa
Tretyakov’s weather station

Rentgenoradiometr
DP-75
Radiation detector
DP-75
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Kolorymetr polowy PK-56
Portable colorimeter PK-56

Sprzęt specjalistyczny do szkolenia wojskowego
Specialized equipment for military training
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
•
•
•
•
•
•

/
/
/
/
/
/

imitator ognia broni POM-31
urządzenie celu PRM-4
podnośnik ciężkich figur bojowych PPC-81
podnośnik lekkich figur bojowych PPL-2A
urządzenie treningowe MIS-52A
trenażer ORTLES-3M/K

Imitator ognia broni POM-31
Gunfire simulator POM-31

gunfire simulator POM-31
moving shooting target equipment PRM-4
lifter system for heavy targetry PPC-81
lifter system for light targetry PPL-2A
training device MIS-52A
trainer ORTLES-3M/K

Urządzenie treningowe MIS-52A
Training device MIS-52A

Sprzęt minerski
Demining equipment
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
/ mine detector W-3P, W-4P
/ mine set no. 63, 64, ZMM
/ remote demolition initiator ZKW-2

• wykrywacz min W-3P, W-4P
• zestaw minerski nr 63, nr 64, ZMM
• zestaw do kierowania wybuchami ZKW-2

Wykrywacz min W-3P
Mine detector W-3P
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Uzbrojenie i sprzęt wojskowy
stanowiące odpady
Armaments and military equipment
classified as waste
W ofercie m.in.: / Offer includes i.a.:
•
•
•
•

łuski po amunicji strzeleckiej i wielkokalibrowej
zużyte gąsienice pojazdów BWP i czołgów
rozkompletowane podwozia i wieże po ZSU-23-4
zużyte elementy i części pochodzące z czołgów,
pojazdów BWP, BRDM i KTO Rosomak
• zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne lub
ich elementy pochodzące z czołgów, pojazdów BWP,
BRDM i KTO Rosomak
• zużyte części broni

/
/
/
/

light and small arms cartridge cases
spent tracks of vehicles BWP and tanks
chassis and turrets disassembled of ZSU-23-4
spent elements and parts of tanks, vehicles BWP,
BRDM and KTO Rosomak
/ spent electric and electronic equipment or elements
thereof of tanks, vehicles BWP, BRDM and KTO
Rosomak
/ spent components of weapons

Łuski po amunicji strzeleckiej i wielkokalibrowej
light and small arms cartridge cases
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Złom stalowy powstały z rozkompletowania pojazdów opancerzonych
Steel scrap from dismantled of armoured vehicles

Złom stalowy po środkach bojowych
Steel scrap arising from using combat assets

62

Niniejszy katalog ma wyłącznie charakter informacyjny
i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego.
This catalogue is for information purposes only
and does not constitute a trade offer within the meaning of provisions
under Article 66 of the Civil Code of the Republic of Poland.
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