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POLICJA KUPUJE FIŃSKIE SNAJPERKI
Policyjni snajperzy dostaną nowe karabiny wyborowe. Zgodnie z ogłoszeniem, formacja poszukuje
kilku kompletów broni Sako TRG 22 A1, czyli najnowszej wersji tej broni, która swoją premierę miała w
2018 roku.
Komenda Główna Policja poszukuje karabinów wyborowych. Chodzi dokładnie o cztery komplety broni
kalibru 7,62x51 mm, typu Sako TRG 22 A1 z lufą 26" (660,4 mm). KGP wskazuje, że w skład
ukompletowania wchodzić ma: dwójnóg typu Atlas Bipod, kompensator odrzutu, tłumik dźwięku,
dodatkowy magazynek, narzędzia do czyszczenia oraz futerał ﬁrmy Sako pełniący funkcję maty
strzeleckiej.
Dostawy mają zostać zrealizowane do 20 grudnia 2019 roku. Komenda Główna Policji oceni
propozycje tylko na podstawie oferowanej ceny. Na oferty formacja czeka na 30 października.
Jak zaznacza KGP w dokumentach zapytania ofertowego, składając ofertę potencjalny wykonawca
akceptuje automatycznie termin realizacji zamówienia, warunki gwarancji, wzór umowy oraz wymóg
dostarczenia wraz z bronią czterech sztuk szczegółowej instrukcji jej użytkowania. Przy czym,
wymagany przez formację okres gwarancji wskazano na co najmniej 36 miesięcy.
Czytaj też: Komendant Główny Policji odcina się od "biurokratycznych opinii" w sprawie nadgodzin
Zgodnie z decyzją komendanta głównego policji dot. wzorów i typów uzbrojenia formacji, na jej
wyposażeniu znajduje się osiem karabinów wyborowych. Na liście tej znajdziemy m.in. rodzinę ﬁńskiej
broni wyborowej, do której należą karabiny: TRG 21, TRG 22 oraz TRG 42. Karabiny Sako TRG
zaprojektowane zostały na potrzeby służb mundurowych i wojska. Ich głównym elementem
konstrukcji jest aluminiowa szyna główna, na której montuje się zamek, samonośna lufa, mechanizm
spustowy, bezpiecznik oraz mechanizm zwalniania magazynka. Jak deklarują dystrybutorzy, dzięki
takiej konstrukcji, większość elementów można uważać za modułowe i wymieniać je w zależności od
potrzeb.
W wersji TRG 22 A1, która miała swoją premierę w 2018 roku, zamiast jednolitej, kompozytowej
obsady zastosowano łoże z lekkiego stopu ze składaną, regulowaną kolbą i chwytem pistoletowym. W
przedniej części umieszczono układ otworów montażowych Magpul M-Lok na osłonie lufy oraz szyną
montażową NAL (NATO Accessory Rail) w części górnej.
Czytaj też: Policyjne karabiny i pistolety maszynowe - podejście drugie
W Polsce broń Sako TRG traﬁła najpierw do jednostek antyterrorystycznych policji. Następnie na jej
zakup zdecydowała się JW Grom, a także komandosi z Lublińca. Karabiny te traﬁły m.in. również do

oddziałów specjalnych Żandarmerii Wojskowej.

