09.07.2019

GROTY NA GRANICE. SG KUPUJE KARABINKI Z
RADOMIA
228 karabinków MSBS Grot wyprodukuje dla Straży Granicznej Radomska Fabryka Broni "Łucznik". To
kolejna partia radomskiej broni, która traﬁ do pograniczników. Umowa opiewa na blisko 2 mln zł.
Jak poinformowała we wtorek Aleksandra Odziemkowska z Fabryki Broni "Łucznik", umowa między
zakładem a Komendą Główną Straży Granicznej została podpisana w poniedziałek, 8 lipca. Wartość
kontraktu to blisko 2 mln zł. Dostawa karabinków ma nastąpić do końca września. Do pograniczników
traﬁ zapewne ponownie broń w wersji Grot C16 FB-M1.
To już kolejna partia broni, którą Łucznik wyprodukuje dla Straży Granicznej. W grudniu ub. roku
radomska fabryka dostarczyła 122 sztuki karabinków na jej potrzeby. Wartość kontraktu wyniosła
wówczas 1,1 mln zł. Funkcjonariusze otrzymać mieli karabinki w ekspresowym tempie, bo ich dostawa
– zgodnie z umową – musiała nastąpić do 21 grudnia 2018 roku.
Do Straży Granicznej traﬁły karabinki w wersji Grot C16 FB-M1, a więc wariant jaki od ponad roku jest
produkowany przez Fabrykę Broni w Radomiu. Również od ponad roku ten model eksploatowany jest
przez jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej, które - jak informował InfoSecurity24.pl - zgłosiły do
funkcjonowania tej broni wiele uwag.
Warto dodać, że "bojowy" Grot C16 FB-M1 nie jest pierwszą bronią z tej rodziny, jaka traﬁła do Straży
Granicznej. W 2017 formacja ta zamówiła karabinki reprezentacyjne Grot R20 (wówczas
MSBS-556R). Jak podkreśla SG, zakupione uzbrojenie cechuje modułowa konstrukcja, dzięki której
karabin przystosowany specjalnie do wystąpień reprezentacyjnych. Można go też przekształcić na
karabin w wersji bojowej – wystarczy tylko zmienić moduł lufy.
Czytaj też: Karabinki Simonowa na emeryturę. Groty traﬁły do Straży Granicznej [WIDEO]
Karabinek MSBS Grot C16 FB-M1 powstał w ramach programu Modułowego Systemu Broni
Strzeleckiej. To nowa konstrukcja, opracowana wspólnie przez Fabrykę Broni i Wojskową Akademię
Techniczną. Rodzina karabinków znanych pod skrótem MSBS otrzymała wspólną nazwę Grot
upamiętniającą gen. dyw. Stefana "Grota" Roweckiego - komendanta głównego Związku Walki
Zbrojnej i AK, jednego z twórców podziemia niepodległościowego w czasie II wojny światowej,
żołnierza 1939 r., legionistę.
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