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T-90M POD MOSKWĄ
Jak poinformowało Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej, rozpoczęły się dostawy pierwszych
zmodernizowanych czołgów podstawowych T-90M Proryw dla pododdziałów 1 Gwardyjskiej Armii
Pancernej wchodzącej w skład Zachodniego Okręgu Wojskowego.
Zmodernizowane czołgi traﬁą konkretnie do pododdziałów 1 Gwardyjskiego Pułku Czołgów 2
Tamańskiej Gwardyjskiej Dywizji Strzelców Zmotoryzowanych, która stacjonuje w obwodzie
moskiewskim. Kolejne egzemplarze, które opuszczą zakłady UralWagonZawod (UWZ) w Niżnym
Tagile, mają sukcesywnie traﬁać do kolejnych pododdziałów tej dywizji. O dostawach czołgów
wiadomo było już wcześniej, ale nie informowano, do których jednostek będą przekazywane.
Czytaj też: Proryw i Terminator idą do wojska w Rosji

Pierwsza partia czołgów T-90M traﬁła do Tamańskiej Dywizji
Strzelców Zmotoryzowanych. Wozy bojowe otrzymały całkowicie nową
wieżę i mocniejszy silnik. Są one wyposażone w nowy celownik
wielokanałowy, który umożliwia użycie uzbrojenia o każdej porze dnia, a
jedną z głównych cech zmodernizowanego czołgu jest możliwość
wymiany danych z innymi pojazdami w czasie rzeczywistym
- dowódca 1 Gwardyjskiej Armii Pancernej gen. por. Siergiej Kisiel

Czytaj też: Od T-34 do Terminatora i Armaty. Rosyjskie remonty przed Paradą Zwycięstwa
Kontrakt na modernizacje tych czołgów został zawarty pomiędzy rosyjskim resortem obrony, a UWZ w
czasie Międzynarodowego Forum Wojskowo-Technicznego "Armija-2017" w sierpniu 2017 roku. W
lutym br. miały zakończyć się pozytywnie ostatnie badania i testy, co pozwoliło na skierowanie części
z nich na planowaną na 9 maja Deﬁladę z okazji Dnia Zwycięstwa w Moskwie. Równoległe rozpoczęcie
dostaw pierwszy egzemplarzy do pododdziałów liniowych oraz rozpoczęcie zintegrowanego
poligonowego szkolenia i ćwiczeń na nowym sprzęcie ma umożliwić szybsze osiągnięcie gotowości
bojowej.
Czytaj też: Indie wydłużają produkcję licencyjną T-90

T-90M to najnowsza rosyjska modernizacja czołgu podstawowego T-90, która powstała w Biurze
Konstrukcyjnym Budowy Maszyn Ciężkich (KBTM) w wyniku pracy rozwojowej "Proryw-3", która miała
na celu opracowanie propozycji modernizacji tego czołgu. Obecnie na wyposażeniu Sił Zbrojnych
Federacji Rosyjskiej ma znajdować się do około 120 egzemplarzy T-90 w rezerwie i 369 egzemplarzy
T-90A w linii.
Czytaj też: T-90M Proryw – nowa generacja rosyjskiego czołgu
Zakres modernizacji T-90M objął m.in. montaż: nowego uzbrojenia w postaci zmodernizowanej armaty
gładkolufowej 2A46M-5 kal. 125 mm wraz z nowym systemem kierowania ognia oraz zdalnie
sterowanego modułu uzbrojenia z karabinem maszynowym na stropie wieży, modułów nowego
pancerza reaktywnego "Relikt" na kadłubie i wieży oraz pancerza prętowego z tyłu. Czołg otrzymał też
nowy silnik wysokoprężny W-92S2 o mocy 1130 KM z automatyczną przekładnią oraz generatorem
APU. Proryw ma również nową, spawaną wieżę o zmienionej konstrukcji.
Część czołgów tego typu, w służbie rosyjskiej armii ma być całkowicie nowymi maszynami, część
powstanie przez modernizację istniejących T-90 (najprawdopodobniej starszych wersji). Rosjanie
przewidują, że do 2027 do służby zostanie przekazanych 400 T-90M, i - obok wozów T-14 Armata będą to jedne z najnowocześniejszych czołgów podstawowych tamtejszej armii. Natomiast większą
część wyposażenia rosyjskich wojsk pancernych mają stanowić zmodernizowane T-72B3/B3M oraz
T-80BWM.

