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NOWE KARABINKI JUŻ NA WYPOSAŻENIU SŁUŻBY
WIĘZIENNEJ
W ramach programu modernizacji Służby Więziennej do Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych
docierają kolejne dostawy karabinków automatycznych Beretta ARX 160 - informuje por. Cezary
Jabłoński. Pierwsze karabinki traﬁły do Piotrkowa Trybunalskiego.
Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim pierwszą dostawę nowych karabinków otrzymał jeszcze
w grudniu 2018 roku. Aktualnie trwają szkolenia dla funkcjonariuszy. Broń
będzie wykorzystywana przede wszystkim w konwojach. Służba Więzienna jest pierwszym w Polsce
użytkownikiem karabinków Beretta ARX 160.
Czytaj też: Służba Więzienna zlikwiduje wieloosobowe cele
Jak podkreśla por. Cezary Jabłoński, wyposażenie funkcjonariuszy w karabinki automatyczne to jeden
z kolejnych etapów modernizacji Służby Więziennej. Wcześniej piotrkowska jednostka penitencjarna
otrzymała m.in. strzelby kal. 12 mm Mossberg, wyrzutniki pocisków obezwładniających kal. 40 mm
oraz sprzęt do ochrony osobistej, a w najbliższych tygodniach funkcjonariusze piotrkowskiej jednostki
otrzymają nowe umundurowanie.

Fot. Służba Więzienna

Przypomnijmy, że Służba Więzienna sﬁnalizowała przetarg na 350 sztuk karabinków 5,56 mm x 45 w
lipcu tego roku. Wyboru dokonywano spośród sześciu propozycji, a najkorzystniejszą okazała się ta
złożona przez UMO Sp. z o.o. z podwarszawskiej Zielonki. W związku z tym do funkcjonariuszy traﬁą
karabinki Beretta ARX 160. Łączna wartość zamówienia to ponad 2,5 mln złotych.
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.
Broń używana przez siły zbrojne i służby porządkowe w kilkunastu krajach, w tym oczywiście we
Włoszech, ale również w USA czy Meksyku. Dotarła również daleko w programach wyboru nowych
karabinków dla sił zbrojnych USA czy Indii.
Czytaj też: Bilans na minusie. Służba Więzienna na kadrowej karuzeli
Duży nacisk położono w konstrukcji ARX 160 na ergonomię i niezawodność. Karabinek jest
dostosowany do obsługi przez strzelców prawo- i leworęcznych, wyposażony jest w cztery szyny
montażowe. Lufa, występująca w trzech podstawowych długościach, może być wymieniona bardzo
sprawnie, należy 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.
Czytaj też: Funkcjonariusze Służby Więziennej pojadą na misje

