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Armour System against Shaped Ordanance) 
produkowany przez szwajcarski RUAG, który 
uchodził za tzw. lekki i  modyfikowalny system 
opancerzenia wozów bojowych piechoty chro-
niący przed popularnymi granatnikami RPG-7.

RPG-30 jest granatnikiem jednorazowym, 
w  skład którego wchodzą 2 rury – wyrzutnie 
i niewielki pocisk odpalany przed głównym tan-
demowym granatem (PG-30) kal. 105 mm. 
Zastosowanie takiej – może nieco dziwnej kon-
strukcji – wynika z tego, że pierwszy mały pocisk 
uruchamia system ochrony aktywnej pojazdu 
opancerzonego, a odpalony zaraz po nim gra-
nat PG-30 niszczy skutecznie dany cel. Granat-
nik waży ok. 10,5 kg i charakteryzuje się skutecz-
nym zasięgiem strzału na dystansie do ok. 200 m 
i  choć nie jest to z  pewnością oszałamiający 
rezultat to skuteczność przebijalności granatu 
PG-30 wynagrodzi nam wszystko inne. Z łatwo-
ścią poradzi on sobie na tym dystansie z pance-
rzem przekraczającym grubość 650 mm, 
1,5-metrową żelbetonową ścianą lub 
3,7-metrową zasłoną ziemną.

PG-7WMT doskonale nadaje się również do 
skutecznego niszczenia dział samobieżnych 
i  armatohaubic (Supacat Portee M777, Dana, 
Caesar), bojowych wozów kołowych (Rooikat 76, 
Irbis, Eland), transporterów gąsienicowych 
(M113, Bradley, Stryker, BTR-T, BRM-1K, BWP, 
minowania narzutowego Kroton) wyrzutni rakie-
towych (Patriot, S-300, BM-21A1 Osa 1T, SA-8P 
Sting, BM-21) i szybkich, opancerzonych pojaz-
dów służących do transportu piechoty: Pandur II, 
Patria/Rosomak, ZLC-2000 oraz samochodów 
i  pojazdów: HMMV, ASV, LMV Panther, RG-31 
Cougar, Dzik, LCV w  wozu patrolowego – 
następcy Humvee Ultra 3T.
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nieśmieRciOnOśny GRanatnik cOnDOR am 640
Ten prosty, jednostrzałowy granatnik kal. 40 mm produkcji brazylijskiej to klasyczny przykład wykonania broni w technolo-

gii nieśmiercionośnej, wykorzystywanej do okresowego obezwładniania przeciwnika.
Condor AM 640 jest bronią przeznaczoną zarówno dla żołnierzy jednostek specjalnych, jak też dla funkcjonariuszy formacji 

policyjnych i innych cywilnych służb mundurowych. Świadczy o tym fakt, że granatnik ten jest szeroko stosowany nie tylko przez 
brazylijską policję, służbę więzienną i armię, ale również przez prywatny sektor ochrony w Stanach Zjednoczonych.

Granatnik ma bardzo prostą konstrukcję o intuicyjnym charakterze, która nie wymaga od osoby posługującej się nim specjali-
stycznego szkolenia w zakresie jego użycia. Niekwestionowanym atutem granatnika jest też jego niewielka waga, jak i możliwość 
doposażenia go w różnego rodzaju urządzenia optyczne zwiększające jego funkcjonalność i przeznaczenie.
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lekki, poręczny oręż powinien być używany przez 
pododdziały zmechanizowane, powietrzno-
-desantowe i rozpoznawcze.

RGw 60
Przy okazji poruszonego tematu, należy wspo-

mnieć również o  tym, że cieszące się w  wielu 
armiach NATO dużą popularnością nowoczesne 
granatniki przeciwpancerne RGW-60 i RGW-90 
są owocem współpracy ZM Dezamet z niemiecką 
firmą Dynamit Nobel Defence.

ROsjanie uDOskOnalają RPG
Nowy granatnik, opatrzony symbolem RPG-

30, narodził się w  2008, w  przedsiębiorstwie 
Bazalt, w swojej starej ojczyźnie. RPG-30 został 
opracowany z myślą o skutecznym pokonywaniu 
wszelkiego rodzaju systemów ochrony aktywnej, 
które stały się w ostatnim czasie standardem na 
wszystkich pojazdach opancerzonych większości 
armii świata. Rosyjskiemu granatnikowi nie oprze 
się już sprawdzony system LASSO (z ang. Light 

Żołnierz Narodowej Afgańskiej Armii 
oddaje strzał z granatnika rpg-7 
podczas ćwiczeń bazie Shorabak, 
Afganistan
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