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Zacieœniaj¹ wspó³pracê z Ministerstwem Obrony Narodowej
n
W Hucie Stalowa Wola powstaje zautomatyzowany system dowodzenia i kierowania ogniem armatohaubicy o kryptonimie KRYL
Hucie Stalowa Wola
W
ruszy³y prace nad
lekk¹ armatohaubic¹ KRYL na
podwoziu ko³owym, wysy³aj¹c¹ pociski na odleg³oœæ
ponad 40 kilometrów. Projekt
ma wartoœæ blisko 100 milionów z³otych.
Hucie Stalowa Wola przewodzi konsorcjum, w sk³ad
którego wchodz¹ tak¿e WB
Electronics z O¿arowa Mazowieckiego, Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros³awa
D¹browskiego w Warszawie
oraz Wojskowe Zak³ady £¹cznoœci nr 2 w Czernicy. Cz³onkowie
konsorcjum s¹ ju¿ po spotkaniu,
na którym ustalili harmonogram, szczegó³owo podzielili zadania i omówili zasady finansowania. Projekt zostanie zrealizowany do 2017 roku.
BY£ KONKURS
Projekt o nazwie „Zautomatyzowany system dowodzenia i
kierowania ogniem dywizjonowego modu³u ogniowego 155
mm lekkich armatohaubic
kryptonim KRYL” dofinansowa³o Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju. O wyborze konsorcjum zdecydowa³ konkurs.

KRYL na podwoziu ko³owym z
nale¿¹cego do Huty Stalowa
Wola Jelcza-Komponenty, z
lekk¹ armatohaubic¹ 155 mm,
pozwoli wprowadziæ na uzbrojenie sprzêt o najwy¿szych,
osi¹galnych standardach,
spe³niaj¹cych wymagania
norm NATO i znacz¹co usprawniæ warunki funkcjonowania artylerii.
System zapewnia dowodzenie i kierowanie ogniem w dywizjonach artylerii rakietowej
WR-40 LANGUSTA, a tak¿e, w
perspektywie, w dywizjonach
realizowanych w ramach programu HOMAR do obrony
przeciwlotniczej. W systemie
wykorzystane zostan¹ wyniki
prac prowadzonych w Hucie
Stalowa Wola nad sprawdzonym i wdro¿onym do produkcji zautomatyzowanym zestawem kierowania ogniem zastosowanym w systemie REGINA i RAK, który zostanie
zmodyfikowany do potrzeb
u¿ycia w strukturze dywizjonu wyposa¿onego w armatohaubice „KRYL” oraz wyrzutnie
rakietowe LANGUSTA i HOMAR.

SZYBKA INFORMACJA
- System bêdzie s³u¿y³ do informatycznego wspomagania
dowodzenia i kierowania ogniem
na wszystkich szczeblach dowodzenia dywizjonów Wojsk L¹dowych ze sprzêtem ko³owym.
Obejmie stanowiska, pocz¹wszy
od dowódczych i sztabowych
szczebli: dywizjonu, baterii, i plutonów, skoñczywszy na stanowiskach dowódców sekcji, dzia³ i
dru¿yn. W systemie realizowana
bêdzie automatyczna wymiana
danych, co w po³¹czeniu z informatycznym przetwarzaniem rozkazów i komend ogniowych,
s³u¿yæ bêdzie minimalizowaniu
czasu reakcji ogniowej – t³umaczy
pe³nomocnik Huty Stalowa Wola
Bartosz Kopyto.
Projektjestkontynuacj¹irozszerzeniem prac prowadzonych
nad innym projektem dotycz¹cym opracowania dokumentacji technicznej na wykonanie partii próbnej 155 mm armatohaubic samobie¿nych na
podwoziu ko³owym KRYL,
maj¹cym zakoñczyæ siê w grudniu 2015 roku. Podwozie do tej
armatohaubicy powstanie w
spó³ce Jelcz-Komponenty. Za-

nKRYL bêdzie wzorowany na armatohaubicy izraelskiej firmy Elbit Systems Land.
stosowane nowatorskie rozwi¹zania umo¿liwi¹ transport
powietrzny modu³ów ogniowych na pok³adzie samolotu
C-130. Wykorzystanie nowatorskiego podwozia Jelcza to kolejny wa¿ny krok na drodze unifikacji bazy transportowej polskiego wojska.
MNIEJSZE KOSZTY
- Tym projektem chcemy zacieœniæ nasz¹ wspó³pracê z Ministerstwem Obrony Narodowej
na rzecz znacz¹cego podnoszenia zdolnoœci operacyjnych polskich wojsk rakietowych i artylerii – mówi Krzysztof Trofiniak,

prezes Huty Stalowa Wola S.A. Znacz¹co obni¿¹ siê te¿ koszty
u¿ytkowania sprzêtu artyleryjskiego poprzez zunifikowanie
tego systemu z systemami modu³ów ogniowych armatohaubic KRAB i moŸdzierzy samobie¿nych RAK. Zastosujemy polskie technologie ³¹cznoœci, polskie elementy systemu teleinformatycznego, wyposa¿enia
specjalnego, systemów ochrony biernej pojazdów. Uniezale¿nimy tym samym polsk¹ artyleriê od kosztownych dostawców zagranicznych – dodaje
prezes HSW.

- Ka¿dy kolejny projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez nas i naszych partnerów pozwala obni¿aæ koszty w
polskim przemyœle obronnym.
Wykorzystujemy bowiem nasze
doœwiadczenie. Nasz wspólny
dorobek w zakresie najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ roœnie.
Jeœliwiêcniezaczynamyodzera,
to, de facto, innowacyjnoœæ
kosztuje coraz mniej. Zaoszczêdzone w ten sposób pieni¹dze
pozwol¹ rozwijaæ kolejne obszary polskiej gospodarki – stwierdzi³ prezes.
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