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INDIE KUPUJĄ AMERYKAŃSKIE ŚMIGŁOWCE. ZA 3
MLD DOLARÓW
Podczas wizyty prezydenta USA Donalda Trumpa w Indiach podpisano umowy dotyczące sprzedaży do
tego kraju śmigłowców dla marynarki wojennej i wojsk lądowych za łączną sumę 3,4 mld dolarów. Za
2,6 mld dolarów New Delhi pozyska morskie śmigłowce pokładowe Sikorsky MH-60R Seahawk. Około
800 mln to cena dostaw sześciu kolejnych maszyn uderzeniowych Boeing AH-64E(I) Apache Guardian,
gdyż kraj ten zamówił już 22 śmigłowce tego typu. W cenę kontraktów wliczone jest również
uzbrojenie, wsparcie eksploatacji i szkolenia.
Sﬁnalizowanie umowy dotyczącej śmigłowców morskich zakończyło trwający od dłuższego czasu
proces negocjacji, który zapoczątkował wybór tej oferty w przetargu i złożone w listopadzie 2018
dokumenty w ramach programu FMS. Zgoda na zakup przez Indie maszyn morskich została udzielona
w ubiegłym roku.
Pakiet obejmuje szkolenie, obsługę i wsparcie eksploatacji, 24 śmigłowce Sikorsky MH-60R Seahawk,
40 silników General Electric T-700-GE-401C, radary Telephonics AN/APS-153(V) Multi-Mode, głowice
optoelektroniczne AN/AAS-44C(V) MSTS FLIR, sonary AN/AQS-22 ALFS, systemy nawigacji GPS/INS z
modułem kryptograﬁcznym SAASM, gogle noktowizyjne AN/AVS-9, radiostacje AN/ARC-210
RT-1990A(C) oraz AN/ARC-220 i systemy identyﬁkacji swój-obcy AN/APX-123.
Czytaj też: Pierwszy indyjski Apache Guardian [FOTO]
Do tego należy dodać 1000 boi hydroakustycznych AN/SSQ-36/53/62 oraz szeroki pakiet uzbrojenia:
10 bojowych i 9 ćwiczebnych pocisków AGM-114 Hellﬁre, 38 zestawów konwersyjnych WGU-59/B
APKWS II dla pocisków 70 mm, 30 lekkich torped MK-54 LHT, 12 karabinów maszynowych FN M-240D
7,62-mm oraz 12 karabinów maszynowych FN M3M kalibru 12,7-mm (GAU-21). Planowane jest
również zintegrowanie indyjskich maszyn z pociskami przeciwokrętowymi NSM (Naval Strike Missile).
W przypadku śmigłowców uderzeniowych Boeing AH-64E(I) Apache Guardian trzeba powiedzieć, że w
odróżnieniu od Seahawków nie są to pierwsze maszyny tego typu w indyjskich siłach zbrojnych. W
2015 roku indyjskie siły zbrojne zamówiły 22 śmigłowce AH-64E(I) z opcją na kolejnych 11. Dostawy
rozpoczęły się w ubiegłym roku i objęły już 9 maszyn a kolejnych 8 zostało już zbudowanych i
oczekuje na odbiór. Pozostałe mają zostać ukończone w bieżącym roku.
Zamówione 24 lutego 2020 roku 6 kolejnych śmigłowców AH-64E(I) to maszyny zawarte w opcji
pierwotnego kontraktu, a ich dostawy rozpoczną się prawdopodobnie w 2022. Znaczna część
śmigłowców powstanie w Indiach, w związku z wprowadzeniem Guardianów realizowany jest bowiem
program współpracy przemysłowej. Apache w indyjskim lotnictwie sukcesywnie zastępują rosyjskie
Mi-35, których część traﬁła do Afganistanu jako wsparcie w działaniach antyterrorystycznych.

