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LEONARDO: PROPONUJEMY POLSKIEMU
PRZEMYSŁOWI WSPÓŁPRACĘ NAD KONCEPCJĄ
CZOŁGU PRZYSZŁOŚCI [SKANER DEFENCE24]
"Proponujemy polskiemu przemysłowi obronnemu współpracę nad koncepcją czołgu przyszłości" powiedział w programie SKANER Defence24 Marco Lupo, prezes Leonardo Poland. Mówił również o
współpracy przy programach śmigłowcowych i ofercie samolotu M-346 Master.
„Jesteśmy szczęśliwi, że mamy kontrakt na cztery śmigłowce AW101. Pracujemy nad tym, żeby
dostarczyć je zgodnie z postanowieniami kontraktu do 2022 r. Ten śmigłowiec został wybrany przez
wiele państw, nie tylko Wielką Brytanie i Włochy, ale np. Japonię czy Kanadę. To najpotężniejszy
wiropłat w ofercie rodziny AW” - powiedział w programie SKANER Defence24 Marco Lupo, prezes
Leonardo Poland. W kontekście AW101 prezes Leonardo Poland odniósł się także do współpracy z WZL
Nr 1, z którymi podpisano w tym celu porozumienie o oﬀsecie. „To będzie wiele ważnej pracy
dokonywanej w WZL Nr 1, prowadzonej oprócz tego co jest robione w Świdniku”- powiedział.
Prezes przypomniał o propozycji Leonardo dla Polski dotyczącej udziału w programie śmigłowca
bojowego AW249 w ramach programu Kruk. „Podpisaliśmy porozumienie o możliwej partycypacji
Polskiej Grupy Zbrojeniowej w tym programie, różnych jego aspektach.” – przypomniał, dodając, że w
Świdniku miałaby powstać nawet linia ostatecznego montażu tych maszyn, a polski przemysł obronny
mógłby w związku z tym uzyskać liczne zlecenia eksportowe.
Marco Lupo podkreślił też duże znaczenie jakie miał polski kontrakt na samoloty M-346 Master/Bielik,
w tym dokupienie ich drugiej ósemki w roku 2018. Jednocześnie zachęcał do przyjrzenia się ofercie na
Mastera wersji Fighter Attack (FA), wyposażonego w radar i precyzyjne uzbrojenie rakietowe. Maszyna
ta w wielu zadaniach może zastępować ciężkie myśliwce, co będzie równoznaczne z dużymi
oszczędnościami dla użytkownika.
Zapytany o ofertę lądową Leonardo dla Polski Marco Lupo mówił o 155 mm precyzyjnej amunicji
Vulcano, które mogłyby stanowić uzbrojenie haubic Krab, a także o 120 mm armatach, które mogłyby
zostać zintegrowane z modernizowanym T-72, albo z „nowym czołgiem”. W tym ostatnim kontekście
prezes Leonardo Polska stwierdził: "Proponujemy polskiemu przemysłowi obronnemu współpracę nad
koncepcją czołgu przyszłości". Dodał, że we Włoszech siły zbrojne zgłosiły konieczność wymiany
czołgu C-1 Ariete, a podobne wymagania pojawiają się również w Polsce. "Nasza propozycja jest taka,
by połączyć siły i rozwinąć, razem, nowy czołg podstawowy z wykorzystaniem nowoczesnych,
zaawansowanych technologii dostarczanych przez Leonardo i PGZ." - powiedział Marco Lupo.

