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BROŃ I WYPOSAŻENIE DLA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ
PREZENTOWANE W LUBLINIE
Cenzin w ramach swojej działalności zajmuje się eksportem sprzętu specjalnego i usług
modernizacyjnych dla armii, policji i służb mundurowych. Jako element Polskiej Grupy Zbrojeniowej
zajmuje się też dostawami sprzętu i rozwiązań technologicznych dla polskiej armii i służb podległych
MSWiA, Ministerstwu Sprawiedliwości czy Finansów. W tym właśnie charakterze ﬁrma bierze udział w
pierwszej edycji Konferencji i Targów #WIĘZIENNICTWO2019, odbywających się w dniach 3-4 kwietnia
w Lublinie.
Na stoisku ﬁrmowym prezentowane są produkty oferowane przez Cenzin dla służb mundurowych,
policji i jednostek specjalnych. Oferta skierowana jest do uzbrojonych formacji mundurowych, z
których drugą największą w Polsce po Policji, nie licząc wojska, jest Służba Więzienna.
Oferta broni i wyposażenia związanego z bronią to m.in. produkty szwajcarskiego B&T, niemieckich
ﬁrm Heckler & Koch i Haenel. Szczególnie liczne są zwłaszcza wyroby ostatniego B&T - producenta,
specjalizującego się w produkcji broni przeznaczonej dla sił zbrojnych i służb mundurowych. Jego
historia sięga 1991 r., a katalog produktów obejmował początkowo tłumiki dźwięku, celowniki
optyczne i szyny montażowe, a od 2004 r. także linię platform strzeleckich - od pistoletów i pistoletów
maszynowych, poprzez granatniki, karabiny wyborowe i policyjne, do tak wyspecjalizowanych
produktów, jak pistolet weterynaryjny VP9.
Ciekawą ofertę stanowi produkt tworzący w zasadzie odrębną kategorię uzbrojenia - USW, czyli
Universal Service Weapon, będący czymś pośrednim między pistoletem, pistoletem maszynowym a
karabinkiem. Stworzono go specjalnie z myślą o potrzebach funkcjonariuszy służb mundurowych,
potrzebujących broni skutecznie zwalczającej zagrożenia na dystansie do 75 m. USW to broń
wielkością zbliżona do standardowego pistoletu, jednak wyposażona w składaną kolbę, celownik
kolimatorowy klasy mikro Aimpont Nano, szyny montażowe (dolna wymiennie z dostarczanym w
komplecie oświetleniem taktycznym) w standardzie Picatinny/NAR. USW sprzedawany jest z trzema
magazynkami mieszczącymi 17, 19 lub 30 nabojów 9x19 mm.
Czytaj też: Szkoleniowe Beretty traﬁą do Służby Więziennej
Bronią tego samego producenta o nieco większych wymiarach jest APC9, Advanced Police Carbine,
tworzący całą rodzinę broni wsparcia, przeznaczonych dla jednostek ochrony porządku publicznego i
służb specjalnych. Jego powstaniu przyświecała myśl, by wyposażyć funkcjonariuszy w broń, dającą
możliwość wykonywania różnorodnych zadań - od patrolowych, poprzez ochronę VIP, do działań
specjalnych i obserwacji. Karabinek wyposażony jest w celownik optyczny Micro TL (red dot) ﬁrmy
Aimpont, składaną kolbę, cztery szyny montażowe w standardzie NATO, magazynki na 15, 20, 25 lub
30 nabojów 9x19 mm. Broń ta dostępna jest też w dwóch wersjach szkoleniowych, jedna ma lufę i

zamek zastąpione metalowymi, pełnymi atrapami i nie jest możliwa do przerobienia na broń palną,
druga wersja to model szkoleniowy kompatybilny z systemem SIMUNITION i używaną w nim amunicją
treningową FX Simunition. APC dostępny jest też w wersji przeznaczonej dla amunicji .45, nosi ona
oznaczenie APC45.

Fot. Jacek Raubo/Defence24.pl

Dopełnieniem rodziny broni APC przeznaczonej dla służb mundurowych jest Advanced Police Carbine
5,56 w czterech odmianach (APC556 Personal Defence Weapon, APC556 Short, APC556
Semiautomatic Riﬂe i APC226 Semiautomatic Riﬂe, dedykowane funkcjonariuszom wypełniającym
zadania wymagające użycia silnej amunicji karabinowej.
Na stoisku ﬁrmy Cenzin można zapoznać się też z wyrzutnikiem pocisków obezwładniających GL-06
40 mm, przeznaczonym do działań bojowych i akcji mających na celu obezwładnienie przeciwnika.
GL-06 to polimerowy, lekki (masa z celownikiem Aimpont 2,1 kg), jednostrzałowy wyrzutnik g40x46
mm, łączący uniwersalność granatników bojowych i wyrzutników pocisków gazowych. Jest
przystosowany do strzelania amunicją typu HE, HEDP i innymi rodzajami amunicji bojowej,
jednocześnie może też wykorzystywać szeroką gamę amunicji obezwładniającej 40x46 mm, w tym
produkowany przez B&T specjalny nabój niepenetrujący SIR 40x46 mm o zasięgu operacyjnym 1-50
m. Amunicja tego rodzaju jest szczególnie przydatna do kontroli zamieszek i w zastosowaniach
penitencjarnych - w tym także w pomieszczeniach.
Czytaj też: Nowa broń i środki ochrony osobistej w Służbie Więziennej. Modernizacja w toku [FOTO]
Cenzin prezentuje również gamę broni H&K - od pistoletów do karabinów wyborowych. Z broni krótkiej
warto zwrócić uwagę na rodzinę pistoletów P30, zaprojektowanych z myślą o bezkompromisowym

bezpieczeństwie użytkownika. Istnieje sześć wariantów tej broni, różniących się sposobem napinania
mechanizmu spustowego i rodzajem wykorzystywanej amunicji. Dzięki konstrukcji chwytu każdy
egzemplarz można przystosować do konkretnego użytkownika, dostosowując broń do wielkości jego
dłoni.
W ofercie ﬁrmy, znajdują się również pistolety maszynowe serii MP7 - wykonane w układzie bullpup, o
małych rozmiarach i niewielkiej masie, wykorzystują nietypową amunicję 4,6 mm, która mimo
niewielkiego kalibru dysponuje mocą obalającą większą niż amunicja 9x19 mm. Broń wyposażona jest
w integralną, składaną kolbę o trzech stopniach swobody i szyny montażowe, dostępna jest w trzech
wersjach bojowych i wersji treningowej, wykorzystującej amunicję 5,56 mm. Bardziej tradycyjną
bronią jest pistolet maszynowy UMP, który dzięki wymianie kilku części można przystosować do
strzelania amunicją 9x19 mm, .40 S&W oraz .45 ACP. Klasyczną konstrukcję w tej kategorii uzbrojenia
jest też znany pistolet maszynowy MP5. W ofercie Cenzinu widoczne są też wyrzutniki granatów
kalibru 40 mm produkcji H&K - AG36, GLM i HK269.
Ekspozycja Cenzinu zawiera też produkty szwajcarskiej ﬁrmy Haenel. Widoczny jest egzemplarz
karabinka samopowtarzalnego Haenel CR 223 (kalibru 223 Rem), przeznaczony na rynek cywilny.
Z ciekawostek można także zobaczyć zestawy wyważeniowe izraelskiego producenta SAN. Zestaw
składa się z agregatu elektrohydraulicznego (pompy dużej mocy zasilanej akumulatorami i
generującej ciśnienie 500 bar), hydraulicznego narzędzia taktycznego do forsowania drzwi i plecaka
specjalnego przeznaczenia.
Czytaj też: Izraelska wyważeniówka SAN w Polsce

