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Self-Propelled Artillery and Missile System Biała 
(modernization of ZSU-23-4 „Szyłka”) - Electromechanical equipment 

 
Samobieżny Przeciwlotniczy Zestaw Artyleryjsko-Rakietowy Biała  
(modernizacja ZSU-23-4 „Szyłka”) – osprzęt elektromechaniczny 

- electric drive for missile container 
- position and speed control possible 
- high precision 
 
- Napędy elektryczne do kontenera rakiet 
- Możliwośd sterowania pozycyjnego lub prędkościowego 
- Wysoka precyzja 

 



120 mm Self-Propelled Mortar RAK - Electromechanical equipment 
  

120 mm Moździerz RAK - Osprzęt elektromechaniczny 

- electric drives for turret rotation and barrel elevation 
- automatic loading system 
- commander and operator control panels 
 
- Elektryczne napędu wieży – w obrocie i podniesieniu 
- System automatycznego ładowania pocisków 
- Pulpity sterujące dowódcy i operatora 



Scattered Mine Laying Platform BAOBAB on a wheeled chassis 
Electromechanical equipment 

  

Platforma minowania narzutowego BAOBAB na podwoziu kołowym 
Osprzęt elektromechaniczny 

- adjusting mine launching frequency to vehicle speed 
- transport position detection 
- mine detection testing 
- mine laying simulation 
 
- Automatyczna regulacja częstotliwości minowania do prędkości ruchu 
- Detekcja pozycji transportowej 
- Bezpieczny test obecności min 
- Możliwośd symulacji procesu minowania 

 



Polish Light Tank Anders - Electromechanical equipment 
  

Polski lekki czołg Anders – Osprzęt elektromechaniczny 

- shells repository with automatic loading system 
- automatic shell type selection and shell shifting to breech 
- loading through arming window 
 
- Magazyn z automatem ładowania 
- Automatyczny wybór typu pocisku i dosyłanie do zamka 
- Ładowanie przez okno załadowcze 

 



23 mm Anti-Aircraft And Missile System ZUR-23-2KG 
Electromechanical equipment 

  
23 mm przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy ZUR-23-2KG 

- Osprzęt elektromechaniczny 

- High efficiency electric drives for rotation and elevation 
- GROM missiles control 
- Modular construction 

- Precyzyjne napędy w obrocie i podniesieniu 
- Obsługa rakiet GROM 
- Budowa modułowa 



23mm Naval Anti-Aircraft Gun And Missile System ZU-23-2MR(E) 
Electromechanical equipment 

  
23mm  morski przeciwlotniczy zestaw artyleryjsko-rakietowy ZU-23-2MR(E) 

- Osprzęt elektromechaniczny 

- High efficiency electric drives for rotation and elevation 
- GROM missiles control 
- Modular construction 

- Precyzyjne napędy w obrocie i podniesieniu 
- Obsługa rakiet GROM 
- Budowa modułowa 



Stabilized Remote Control Weapon Station with 12.7mm Heavy 
Machine Gun Kobuz - Electromechanical equipment 

  
Stabilizowany zdalnie sterowany moduł uzbrojenia z karabinem WKM-B 12.7mm Kobuz 

 - Osprzęt elektromechanczny 

- Electric drives for rotation and elevation 
- remote control 
- stabilization system 
- autotracker system (option) 

- Napędy elektryczne w obrocie i podniesieniu 
- Zdalne sterowanie 
- System stabilizacji 
- System autotrackera (opcja) 



Turret (remote control) With 12,7 mm Heavy Machine Gun 
 For PZL W-3 Helicopter Głuszec - Electromechanical equipment 

  
Wieżyczka (stanowisko zdalne) z 12,7 mm karabinem WKM-B dla śmigłowca PZL W-3 Głuszec  

– Osprzęt elektromechaniczny 

- wide speed control range, very good 
dynamics of drives, high precision 
- remote control 
- cooperates with observation system  
 
- szeroki zakres prędkości, duża dynamika i 
dokładnośd napędów 
- zdalne sterowanie 
- współpraca z głowicą obserwacyjną  

 



TR-23-2 

TR-ZU-23-2MR 

TR-12,7 WKM PS 

TR-PPZR GROM 

Training Simulators From AREX 




