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KOLEJNY KONTRAKT NA GRANATNIKI CARL GUSTAF
DLA AMERYKAŃSKIEJ ARMII
Jak poinformował koncern Saab, podpisał on wieloletnią umowę ramową z US Army na dostawy
najnowszej wersji granatnika przeciwpancernego Carl Gustaf M4 (noszącej w amerykańskiej armii
oznaczenie M3E1). Pierwsze zamówienie opiewa na ok. 9,2 mln USD, a docelowa wartość całego
kontraktu może osiągnąć do 87 mln USD.
Pierwsze dostawy mają zostać zrealizowane w przyszłym roku, a łącznie umowa ma obejmować okres
najbliższych 7 lat. Zakupione granatniki i amunicja traﬁą w ręce żołnierzy U.S. Army, U.S. Marine
Corps oraz Dowództwa Operacji Specjalnych (SOF). Amerykańskie siły zbrojne używają masowo
granatników z rodziny Carl Gustaf od 2013 roku. W 2018 roku poinformowano o zakupie najnowszej
wersji tego systemu, czyli Carl Gustaw M4, który otrzymał lokalne oznaczenie M3E1.
Czytaj też: Szwedzkie granatniki dla US Army

SAAB M3E1 jest zoptymalizowany pod kątem potrzeb współczesnych
żołnierzy. Ten lekki i skuteczny granatnik bezodrzutowy zapewnia
gotowość do walki na współczesnym polu bitwy z wielozadaniowymi
możliwościami dzięki szerokiej gamie amunicji, w tym przeciwpiechotnej,
przeciwobiektowej i przeciwpancernej
- prezes i dyrektor generalny Saaba w USA Erik Smith

Czytaj też: Szwedzkie rozwiązania w krajach NATO [ANALIZA]
Carl-Gustaf M4 to najnowsza wersja rodziny przenośnych, wielozadaniowych granatników
przeciwpancernych kal. 84 mm opracowanych i produkowanych przez koncern Saab Dynamics AB. W
porównaniu do poprzedniej wersji M3 nowa wersja jest o 3,4 kg lżejsza (waży jedynie 6,7 kg) oraz
nieco krótsza (długość całkowita 950 cm). Obniżenie masy uzyskano dzięki wykorzystaniu lżejszych
komponentów konstrukcyjnych, a mniejsza długość zapewnia lepszą ergonomię użycia w terenie
zurbanizowanym.

Czytaj też: Więcej granatników przeciwpancernych dla Marines
Dodatkowo granatnik został wyposażony w nowy celownik kolimatorowy, a także bezpiecznik
umożliwiający jego bezpieczne przenoszenie po odbezpieczeniu, szyny Picatinny, regulowane
podłokietniki, przedni chwyt, licznik strzałów i funkcję zdalnego zarządzania amunicją
programowalną. Od momentu wejścia na rynek najnowszej wersji tego systemu w 2014 r. Saab
podpisał umowę z trzynastoma różnymi krajami na dostawy granatników Carl-Gustaf M4.

