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UMO LIVE FIRE DAYS W TYM ROKU W SZERSZEJ
FORMULE
Nową jakość, jeśli chodzi o formę prezentacji oferowanego sprzętu oraz uzbrojenia, zapowiada ﬁrma
UMO Sp. z o.o., organizator dynamicznego pokazu broni i sprzętu wojskowego pod nazwą "UMO Live
Fire Days 2020".
Spółka UMO to jeden z dostawców sprzętu przeznaczonego dla wojska oraz służb porządkowych, a
także wyłączny przedstawiciel ﬁrm takich jak Axon, FLIR, Haenel, Aimpoint, Nightforce Optics, Victrix
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka jest także wyłącznym przedstawicielem ﬁrmy Beretta
na rynku wojskowym i służb mundurowych. W trakcie trzydniowych pokazów (zaplanowanych na
20-22 października), uczestnicy będą mieli możliwość samodzielnego sprawdzenia i przetestowania
uzbrojenia i sprzętu światowych producentów. Wszystko to będzie możliwe pod okiem przedstawicieli
oraz doświadczonych instruktorów, ekspertów w dziedzinie wyposażenia wojskowego i policyjnego.
Organizowane od 2019 roku wydarzenie to okazja do zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami
producentów broni oraz amunicji z całego świata.
W tym roku format pokazów zostanie rozszerzony – jak podkreślają przedstawiciele ﬁrmy – w związku
ciągłym wzrostem oferty produktowej skierowanej do żołnierzy i operatorów jednostek podległych
Ministerstwu Obrony Narodowej, jak również do funkcjonariuszy instytucji podległych Ministerstwu
Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwu Finansów oraz Ministerstwu Sprawiedliwości.
Na pokazie zademonstrowana zostanie szeroka gama karabinów snajperskich, jak i karabinków do
działań specjalnych. Będzie można zapoznać się z możliwościami jakie daje stosowanie różnych
rodzajów granatników rewolwerowych, w tym modelu dedykowanego specjalistycznej amunicji 40
mm, takiej jak granaty 40x46 mm hukowo-błyskowe lub z niepalnym środkiem CS. Dynamiczne i
statyczne pokazy broni palnej odbędą się z wykorzystaniem różnego rodzaju amunicji
specjalistycznych, produkcji ﬁrm Ruag, Hornady oraz MEN, uznawanych na całym świecie za liderów w
produkcji amunicji o najwyższym standardzie.
Pierwsze dwa dni pokazów (wzorowane na sprawdzonej formule poprzedniej edycji) dedykowane są
potencjalnym użytkownikom wojskowym oraz formacjom uzbrojonym. Jak podkreśla organizator,
istniała będzie możliwość testowania każdej prezentowanej broni i amunicji.Ponadto trzeci dzień
pokazów, przewidziany do realizacji w formie seminariów i warsztatów prezentujących najnowsze
rozwiązania techniczne i technologiczne w dziedzinie strzelectwa długodystansowego, będzie
dedykowany snajperom i strzelcom wyborowym.
Organizatorzy pokazów zapowiadają polską premierę produktów hiszpańskiej ﬁrmy Instalaza S.A.,
która projektuje, rozwija i produkuje sprzęt wojskowy dla służb mundurowych. W realnych działaniach
dziennych i nocnych zaprezentowane na żywo zostaną systemy broni ALCOTAN-100, granatniki

jednorazowe C90-CR (M3), granatniki wielorazowe C90 (M3), granatniki jednorazowe CS90
(umożliwiające strzelanie z zamkniętych pomieszczeń), urządzenia noktowizyjne, granaty nasadkowe
FTV, granaty ręczne ALHAMBRA D/O oraz systemy treningowe.
Swoją premierę będzie miał również System do broni stabilizowany żyroskopowo "TALON",
umożliwiający strzelcom precyzyjne strzelanie, z dalekiego zasięgu i z ruchomych platform lądowych,
lotniczych i morskich, produkowany przez ﬁrmę Paradigm SRP. Talon umożliwia precyzyjne strzelanie
w trudnych warunkach dzięki żyroskopowej technologii stabilizacji broni, takiej jak: karabiny
samopowtarzalne i karabiny samoczynne.
Podczas tegorocznej edycji UMO Live Fire Days premierę będzie miał także celownik kolimatorowy
Aimpoint COMPM5B dedykowany profesjonalnym strzelcom, zdolny do dostosowania punktu
celowania do różnych kalibrów i typów amunicji. Celownik ten pozwala użytkownikowi na łatwą i
szybką regulację punktu celowania w zależności od odległości od celu i panujących warunków
wiatrowych.
Po raz pierwszy prezentowany będzie również lekki, cechujący się wysoce odporną konstrukcją,
system bezzałogowego statku powietrznego ANAFI USA Parrot, działający w układzie
czterowirnikowym. System powstał z myślą o wsparciu działań ratowników straży pożarnej,
pracowników agencji ochrony i operatorów prowadzących inspekcje linii przesyłowych. System
wyposażony jest w zintegrowaną kamerę o 32-krotnym zoomie, pracującą w jakości 4K HDR zdolną do
prowadzenia obserwacji w termowizji. Czas przebywaniu w powietrzu platformy lotniczej to około 30
minut. Miniaturowe rozmiary systemu, pozwalają go transportować w niewielkiej walizce.
Wraz z premierowymi pokazami będzie istniała również możliwość udziału w praktycznych pokazach
asortymentu promowanych przez spółkę UMO ﬁrm: Aimpoint AB, B.E. Meyers & Co., Inc., Benelli Armi
S.p.A., C.G. Haenel GmbH, Ruag Swiss, Fabbrica d’Armi Pietro Beretta, GMK Centanex, FLIR Sensors,
Hornady Manufacture, MEN – Metallwerk Elisenhütte GmbH, Milkor, Nightforce Optics, Inc., Ohio
Ordnance Works, Theon Sensors oraz LaRue Tactical.
Na uwagę zasługuje również prezentacja produktów ﬁrmy Haenel w tym karabinka MK556 (który
został niedawno wybrany przez Bundeswehrę jako nowy karabinek szturmowy).MK556 zdążył w
ostatnich latach wyrobić sobie dobrą pozycję tak w Niemczech, jak i na świecie. Chętnie używa go też
niemiecka policja jak i inne służby mundurowe. Ze względu na zapotrzebowanie użytkowników (siły
specjalne) w ostatnim czasie została wprowadzona wersja CR300, przystosowana do strzelania
amunicją .300 AAC Blackout.
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Organizatorzy podkreślają, że na UMO Live Fire Days 2020, organizowana poligonie Wojskowego
Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce, zaproszeni zostali wszyscy przedstawiciele
najważniejszych formacji umundurowanych i uzbrojonych w Polsce.
Materiał przygotowany we współpracy z UMO Sp. z o.o.

