
Грчка са САД склопила уговор о куповини 1.200 коришћених лаких оклопних возила "М1117 Гардијан", Грчка возила "добија бесплатно, плаћа 70.000 евра по возилу за деконзервацију и транспорт"
четвртак, 28 јануар 2021 12:02

 Владе Сједињених Америчких Држава (САД) и Грчке склопиле су уговор о набавци
1.200 коришћених лаких оклопних возила М1117 Гардијан, што је количина незапамћена
још од времена Хладног рата, а цео посао је још занимљивији ако се зна да ће Грци
возила добити бесплатно, уз минималне организационе трошкове.

  

„Реч је о половним возилима из америчких резерви чија се вредност по комаду
процењује на 500.000 евра а Грчка је успела да договори да возила добије бесплатно,
односно да плати 70.000 евра по возилу за деконзервацију и транспорт. Информације
указују да се возила налазе у добром стању али без наоружања па ће наоружање,
муниција и резервни делови морати да буду набављени у одвојеној процедури. Посебно
ће бити плаћена и обука“, наводи портал Балканска безбедносна мрежа.

  

У тексту се додаје да се необично велика набавка оклопне технике везује за напоре
Грчке да смањи војно заостајање у односу на Турску а временски се поклопила са
потписивањем уговора са Француском о набавци 18 вишенаменских авиона Рафал.

  

Реч је о 12 половних Рафала и шест нових, за које ће Грчка укупно платити 2,5
милијарди евра. Током лета почеће испорука половних авиона, заједно са наоружањем,
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док ће први нови примерци бити предати грчком Ратном ваздухопловству у 2022. години.

  

Што се тиче возила М1117, писмо о намерама и прелиминарни договор предвидјали су да
првих 800 комада буду испоручени Грчкој у пролеће и јесен прошле године али је криза
са корона вирусом покварила те планове па је сада идеја да испоруке почну у текућој
години.

  

Оклопно возило М1117 Гардијан је у наоружање почело да улази 1999. године а
америчка војска га је користила као лаку замену за МРАП (Мине Ресистант Амбусх
Протецтед) возила у акцијама у Ираку и Авганистану, али и као замену за изворно
неоклопљеног Хамвија (ХММWВ).

  

Укупно је за америчку војску произведено 2.058 возила а већина се тренутно налази
конзервирана у вишковима, одакле ће бити пребачени у Грчку.

  

Изгледом М1117 неодољиво подсећа на српска борбена оклопна возила М-10 или М-11,
док по карактеристикама више одговара борбеном оклопном возилу М-16 Милош.

  

Осим САД, Гардијан користе и Канада, Бугарска, Колумбија, Авганистан и Ирак.

  

(Балканска безбедносна мрежа-Н1)
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