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SŁUŻBA WIĘZIENNA WCHODZI W NOWOCZESNOŚĆ
– KARABINEK BERETTA ARX 160 W LUBLINIE
Na tegorocznych targach „Więziennictwo” w Lublinie nie mogło zabraknąć prezentacji najnowszego
nabytku Służby Więziennej w zakresie broni strzeleckiej, a więc karabinka Beretta ARX 160. Był on
pokazywany oraz oferowany na stoisku ﬁrmy UMO Sp. z o.o., odpowiadającej za dostarczenie 350
sztuk w ramach ubiegłorocznego przetargu dla SW. Jednocześnie, zwiedzający mogli zapoznać się z
ofertą UMO obejmującą chociażby najnowsze możliwości Taser`ów, a także ich zestawienia z kamerą
Body 2 ﬁrmy AXON. UMO Sp. z o.o. w Lublinie pokazał też celowniki ﬁrmy Aimpoint.
Służba Więzienna jest w Polsce pierwszym instytucjonalnym odbiorcą karabinków Beretta ARX 160,
zastępujących powoli starsze konstrukcje tego rodzaju, należące dotychczas do arsenału tej służby.
UMO Sp. z o.o. na targach #WIĘZIENNICTWO w Lublinie prezentowało tego rodzaju broń, wskazując
na jej kluczowe walory dla całego sektora mundurowego. Przypomnijmy, że Służba Więzienna
sﬁnalizowała przetarg na 350 sztuk karabinków 5,56 mm x 45 w lipcu 2018 roku. Łączna wartość
zamówienia to ponad 2,5 mln złotych i stanowi to część programu modernizacji Służby Więziennej.
Czytaj też: Szkoleniowe Beretty traﬁą do Służby Więziennej
Oferowany przez UMO Sp. z o.o. na polskim rynku karabinek szturmowy Beretta ARX 160 kalibru 5,56
mm to broń o konstrukcji modułowej, powstała w ramach włoskiego programu żołnierza przyszłości.
Został wprowadzony do służby w 2009 roku. Trzeba podkreślić, że duży nacisk położono w konstrukcji
ARX 160 na ergonomię i niezawodność. Sam karabinek jest dostosowany do obsługi przez strzelców
prawo i leworęcznych i wyposażony jest w cztery szyny montażowe.
Lufa Beretta ARX 160, występująca w trzech podstawowych długościach, może być wymieniona
bardzo sprawnie, wystarczy zwolnić dwa zatrzaski aby ją wysunąć i wymienić. Beretta ARX 160
występuję w odmianie na amunicję 5,56 x 45 mm NATO i 7,62 x 39 mm (AK-47/AKM). Istnieje również
nieco większy wariant ARX 200 na amunicję 7,62 x 51 mm NATO. Obok polskiej Służby Więziennej,
broń tego typu używana jest przez siły zbrojne i służby porządkowe w kilkunastu krajach. Jest obecna
oczywiście we Włoszech, ale również w USA oraz w Meksyku.
Czytaj też: Więziennictwo na miarę XXI w. Ponad 41 mln złotych na uzbrojenie i sprzęt
Oprócz karabinku ARX 160 ﬁrma UMO Sp. z o.o. pokazała w Lublinie możliwości jakie oferuje Taser X2.
Jego głównym atutem jest przede wszystkim możliwość oddania podwójnego strzału, zwiększającego
efektywność stosowania tego rodzaju systemu niezabijającego. Co więcej, sam Taser X2 ma
możliwość zastosowania ostrzegawczego łuku elektrycznego, w celu deeskalacji konkretnego

zdarzenia. Taser X2 to także zwiększenie dokładności oraz pewności traﬁenia, gdyż konstrukcja jest
wyposażona w dwa lasery. W sumie, zastosowanie baterii PPM ma umożliwiać oddanie ponad 500
wystrzałów. Taser X2, o czym pisaliśmy już wcześniej, oferuje też możliwość wpięcia w jeden system z
kamerą nasobną AXON Body 2.
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