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HOLANDIA: NOWE WIEŻE DLA BWP
BAE Systems poinformował o podpisaniu z holenderską Organizacją ds. Materiałów Obronnych
(DMO) na modernizację bojowych wozów piechoty CV9035NL. Ujawniono także, że pakiet
modernizacyjny tych wozów zakłada także instalacje nowego systemu wieżowego opracowanego
przez spółkę BAE Systems Hägglunds.
Umowa dotyczy kompleksowej modernizacji 122 bojowych wozów piechoty CV9035NL (z opcją na
kolejnych 19 egzemplarzy), a jej łączna wartość wynosi ponad 500 mln USD. Nowy system wieżowy
jest autorskim rozwiązaniem opracowanym przez tę szwedzką spółkę na podstawie dotychczasowych
doświadczeń z eksploatacji CV90 przez licznych użytkowników, w tym m.in. holenderską armię.
Ma charakteryzować się lepszym poziomem odporności balistycznej, rozłożeniem masy oraz
ergonomią pracy załogi w porównaniu do poprzedniej, oryginalnej wieży. Uzbrojeniem głównym
pozostanie armata 35 mm.
Czytaj też: Szwajcaria modernizuje BWP
Dodatkowo nowa wieża ma być zintegrowana z wyrzutnią przeciwpancernych pocisków kierowanych
Spike-LR/LR2 koncernu Rafael oraz produkowany przez Elbit Systems aktywny system ochrony Iron
Fist. Będzie też dysponować także nowym optoelektronicznym systemem obserwacyjnocelowniczym dla dowódcy i działonowego. W kadłubie z kolei ma zostać zainstalowana kamera
termowizyjna dla kierowcy, a także nowy zintegrowany system zarządzania polem walki (BMS) oraz
nowe wyposażenie elektroniczne.
Czytaj też: Arktyka. CV90 strzela ze Spike-LR
W prace modernizacyjne oprócz BAE Systems i dwóch wspomnianych izraelskich koncernów bierze
udział także ponad 20 holenderskich spółek, zaangażowanych w łańcuch dostaw. Pierwsze cztery
prototypowe zmodernizowane pojazdy mają zostać wykonane w zakładach producenta, a seryjna
modernizacja ma być prowadzona przez lokalną spółkę Van Halteren Metaal przy wsparciu
producenta. Pierwsze zmodernizowane wozy mają traﬁć do służby w 2024 roku, a ostatnie w 2026
roku.
Czytaj też: BAE Systems przekazuje moździerze CV90 szwedzkim Wojskom Lądowym
Obecnie na uzbrojeniu niderlandzkich wojsk lądowych znajduje się kilka typów wozów bojowych.
Wśród nich wymienić można 149 egzemplarzy bojowych wozów piechoty CV9035NL, 200 egzemplarzy
kołowych transporterów opancerzonych GTK Boxer i 104 egzemplarzy pojazdów minoodpornych klasy

MRAP Bushmaster.
W skład holenderskiej brygady zmechanizowanej, w której będą służyć zmodernizowane CV-90,
wchodzi także niemiecko-holenderski 414 batalion pancerny, tworzony od kilku lat i stacjonujący w
Niemczech. Elementy 43. Brygady Zmechanizowanej, bo o niej mowa, uczestniczyły w ćwiczeniach
Bison Drawsko 2017 w Drawsku Pomorskim.

