BORSUK

NOWY BOJOWY PYWAJĄCY WÓZ PIECHOTY Z ZSSW 30

Nowy bojowy, pływający wóz piechoty, kryptonim „Borsuk” jest w stanie pokonywać szerokie przeszkody wodne, ma dużą zwrotność i
może być używany w różnych warunkach terenowych i pogodowych. Pojazd przeznaczony jest do transportu i ochrony załogi i żołnierzy piechoty przed ostrzałem z broni strzeleckiej, granatników przeciwpancernych i IED.
Nowy bojowy, pływający wóz piechoty realizowany jest na podstawie umowy DOB-BiO5/001/05/2014 z NCBR o wykonanie i finasowanie projektu opracowywanego na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa w ramach konkursu nr 5/2014.
Zdalnie Sterowany System Wieżowy przeznaczony jest do zwalczania, niszczenia lub obezwładniania w różnych warunkach klimatycznych, niezależnie od pory doby, celów lekko i silnie opancerzonych oraz innych obiektów przeciwnika, w tym jego infrastruktury oraz do
wsparcia ogniowego pododdziałów w czasie prowadzenia działań bojowych.
Projekt realizowany w ramach umowy z MON.

WYPOSAŻENIE WIEŻY:
Uzbrojenie
30 mm armata automatyczna z dwudrożnym systemem
dosyłania amunicji
Sprzężony karabin maszynowy, kaliber: 7,62 mm

Kąty ostrzału
poziomy

n x 360°

pionowy

-9° ÷ 60°

Szybkostrzelność

Podwójna wyrzutnia PPK SPIKE
8 wyrzutni granatów dymnych

200 pocisków/min
amunicja ABM

120 pocisków/min
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zespół napędowy typu Powerpack,
wysoki poziom modułowej ochrony balistycznej i przeciwminowej zapewniający
bezpieczeństwo załogi i wyposażenia,
agregat prądotwórczy (APU),
układ filtrowentylacji,
system przeciwpożarowy i tłumienia wybuchu,
system obserwacji dookólnej „SOD”,
falochron.
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Nazwa beneficjenta: Huta Stalowa Wola S.A. (lider konsorcjum)
Członkowie konsorcjum: Ośrodek Badawczo – Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” Sp. z o.o., ROSOMAK S.A., Wojskowe
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Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Obronność i bezpieczeństwo państwa”
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