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KARABINY, PISTOLETY MASZYNOWE I DRONY,
CZYLI UMO NA RZECZ BEZPIECZNYCH GRANIC
Na tegorocznej Wschodniej Konferencji i Targach Ochrony Granic "GRANICE" w Lublinie swoją ofertę
prezentuje ﬁrma UMO Sp. z o.o, która jest oﬁcjalnym dystrybutorem wielu światowych producentów w
zakresie uzbrojenia i wyposażenia dla różnych służb mundurowych. Na targach spółka wystawia m.in.
różnego typu broń palną od Beretty, urządzenia TASER od Axon, szeroką gamę optyki od Aimpoint czy
NANO bezzałogowiec Black Hornet 3.
Wśród prezentowanego na stoisku tej ﬁrmy broni palnej można wymienić m.in. pistolet Beretta APX,
pistolet maszynowy Beretta PMX, karabinek szturmowy Beretta ARX160, karabinek automatyczny
Haenel MK556 strzelbę półautomatyczną Beretta 1301 Tactical i strzelbę samopowtarzalną Benelli M4
Tactical Shotgun. Beretta ARX160 oferowana przez UMO wygrała przetarg na nowy karabinek
automatyczny dla Służby Więziennej na 350 egzemplarzy o wartości 2,5 mln PLN. Nowością w ofercie
UMO jest pistolet maszynowy Beretta PMX. Pozostałe modele są oferowane dla polskich służb
mundurowych w trwających i przyszłych postępowaniach na zakup broni tego typu.
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W kwestii produktów optoelektronicznych zaprezentowano gamę celowników kolimatorowych ﬁrmy
Aimpoint oraz kamer nasobnych i innych produktów ﬁrmy Axon. W przypadku służb mundurowych
kamery te mogą służyć do rejestrowania materiału audio i video przez funkcjonariuszy tych służb.
Zaprezentowano także dookólny radar termowizyjny Spynel-M, który jest w pełni pasywnym
czujnikiem podczerwieni do nadzoru szerokiego obszaru chronionego terenu.
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Jeśli chodzi o środki obezwładniające dla służb mundurowych, to UMO przygotowało
ofertę elektrycznych urządzeń obezwładniających TASER. Najnowszym produktem oferowanym przez
tę spółkę wśród tego typu systemów jest TASER 7, który ma być znacząco udoskonalony i ulepszony
względem wcześniejszych modelów oraz posiadać wiele nowych funkcjonalności usprawniającą
czynności wykonywane przez funkcjonariuszy służb mundurowych. Zaprezentowano także różnego
rodzaju środki pirotechniczne ﬁrmy Centanex, takie jak granaty hukowo-błyskowe, granaty
treningowe czy petardy. Część z tych systemów znajduje się już na wyposażeniu polskich służb
mundurowych, a część jest nadal oferowana.
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Do najbardziej efektownych produktów prezentowanych na stoisku UMO z pewnością należał
bezzałogowy statek powietrznych klasy nano FLIR PD-100 Black Hornet 3, który na tegorocznych
targach MSPO w Kielcach otrzymał nagrodę Defender. Bezzałogowiec ten był prezentowany
pojawiającym się na targach gościom w pokazach dynamicznych obok stoiska ﬁrmy.
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