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MSPO 2019: UMO ZE SPRZĘTEM DLA
MUNDUROWYCH
Podczas XXVII MSPO spółka UMO zaprezentowała szeroką gamę broni, amunicji wyposażenia i
oporządzenia. Wśród produktów skierowanych dla Policji i innych służb mundurowych można
wymienić m. in. pistolety Beretta APX, karabinki Beretta ARX160 i strzelby ﬁrm Beretta oraz Benelii.
Pokazano też elektryczne systemy obezwładniające TASER, celowniki kolimatorowe Aimpoint czy
kamery nasobne Axon. Nowością były m. in. akcesoria KROKO Tactical oraz zegarki Garmin Fenix 6.
Na ekspozycji UMO najbardziej wyróżniał się jednak bezzałogowiec klasy nano FLIR Black Hornet III, za
który spółka otrzymała nagrodę Defender. Black Hornet III to mierzący niespełna 17 cm śmigłowiec
ﬁrmy FLIR, który dzięki wyposażeniu w kamerę HDTV i termowizyjną, może działać w każdych
warunkach, zarówno w dzień jak i nocą. Maszyna jest niezależna od sygnału GPS, dlatego może być
wykorzystywana do rozpoznania w terenie jak i w pomieszczeniach zamkniętych. Zasięg pracy sięga 2
km, a zasilanie pozwala na prace przez 25 minut. Zestaw składa się z dwóch maszyn i modułu
ładowania, który pozwala na nieprzerwaną obserwację prowadzoną przez Black Hornety
naprzemiennie. W Polsce Black Hornety zostały kupione dla Jednostki Wojskowej Komandosów, ale
może też być używany np. przez pododdziały specjalne policji czy innych służb.
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Kolejny istotny produkt w ofercie dla służb mundurowych to wybrany w przetargu przez Służbę
Więzienną karabinek Beretta ARX160 kalibru 5,56 mm, który uzupełniono ofertą karabinu ARX200
kalibru 7,62 mm. Zaprezentowano również najnowszy pistolet tego producenta Beretta APX w trzech
wariantach: pełnowymiarowym, skróconym APX Centurion oraz APX Compact o skróconej luﬁe i
mniejszym chwycie, mieszczącym 13 nabojowy magazynek (klasyczny wariant mieści 17 naboi). Nie
zabrakło również broni gładkolufowej włoskich producentów. Były to klasyczne modele „pump-action”
Benelli M3 i Benelli NOVA oraz półautomatyczne Benelli M4A1 wraz z Beretta 1301 Tactical.
Jeden z centralnych elementów ekspozycji stanowiły karabinki szturmowe niemieckiej ﬁrmy Haenel, w
tym Haenel CR300 BLK, na amunicję .300 Blackout (7.62 × 35 mm). Światowa premiera tego systemu
miała miejsce w tym roku podczas UMO Live Fire Days. Amunicja .300 Blackout zapewnia większą siłę
obalającą i mniejszy zasięg niż standardowe naboje NATO 5,56 mm, przy wymiarach naboju tak
zbliżonych do .223, że można korzystać z tych samych magazynków. Zewnętrznie Henel CR300BLK
jest niemal identyczny z modelem Henel CR223 kalibru 5,56 x 45 mm. Nie wymaga więc odrębnego
szkolenia i wyrabiania u operatora nowych nawyków związanych odmiennym typem broni.
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Wraz z bronią na targach wyeksponowano szeroka gamę amunicji niemieckiej ﬁrmy MEN – Metallwerk
Elisenhütte GmbH, wśród której znalazło się kilka typów amunicji specjalnej przeznaczonej dla Policji i
innych służb. Były to np. naboje o zmniejszonej penetracji ale zwiększonej mocy obalającej czy
amunicji antyrykoszetowa. Jak podkreślono, amunicja MEN nie zawiera ołowiu, a więc jest
bezpieczniejsza dla środowiska i otoczenia.
W kategorii sprzętu ochronnego pojawiły się hełmy Sestan-Busch, które niektórzy mogą kojarzyć jako
zwycięzcę niedawnego postępowania realizowanego przez Policję. Nowością na polskim rynku było
oporządzenie i akcesoria chorwackiej ﬁrmy KROKO Tactical, która produkuje nowoczesne systemy
nośne, kamizelki, elementy mocujące, kabury i innego typu specjalistyczne elementy.
Czytaj też: Policyjne hełmy jednak z Chorwacji
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Wśród tegorocznych nowości należy też wymienić, mający swoją premierę na targach, smartwatch
Garmin Fenix 6. Zegarki w tej najnowszej odsłonie posiadają wszystkie funkcje poprzednich modeli,
ale też większy ekran oraz opcję ładowania słonecznego dzięki zastosowaniu soczewek PowerGlass. W
kategorii elektroniki i optyki UMO prezentowało również na targach celowniki kolimatorowe
produkowane przez Aimpoint oraz kamery nasobne i inne urządzenia ﬁrmy Axon. Służą one rejestracji
audio i video i przeznaczone są dla funkcjonariuszy różnych formacji. Równie szeroko stosowane są
elektryczne paralizatory i urządzenia obezwładniające ﬁrmy Taser oraz środki pirotechniczne ﬁrmy
Centanex, które znajdują się m. in. na wyposażeniu polskiej Policji.
Na koniec warto wymienić stosowaną w formacjach mundurowych broń wsparcia. Są to karabiny
wyborowe słynnej włoskiej ﬁrmy Beretta: Victrix cal. 50 (12,7 mm). Nieco lżejsza broń dalekiego
zasięgu to karabiny niemieckiej Haenel typu RS8- cal. 308. oraz RS9- cal. 338. W Kielcach
prezentowano też rodzinę granatników ﬁrmy Milkor z RPA, która jako pierwsza wprowadziła do
amerykańskich jednostek specjalnych rewolwerowe granatniki kalibru 40 mm.

