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UZBROJENIE

5,56 MM KARABINEK STANDARDOWY (PODSTAWOWY) MSBS-5,56

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
Instytut Techniki Uzbrojenia

tel./fax 22 683 95 08
Ryszard Woźniak, tel. 22 683 93 77  

e-mail: Ryszard.Wozniak@wat.edu.pl

Demonstatory technologii karabinków standardowych (podstawowych) Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej 
Kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) zostały opracowane w ramach projektu rozwojowego nr O R00 0010 04, który był finan-
sowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków przeznaczonych na naukę w latach 2007-2010. Projekt 
zrealizował zespół złożony z pracowników Instytutu Techniki Uzbrojenia Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa Wojskowej 
Akademii Technicznej i Fabryki Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o. o. (FB Radom).

Pozytywne wyniki projektu, w postaci m.in. dwóch demonstratorów technologii 5,56 mm karabinków standardowych 
(podstawowych), z których jeden jest zbudowany w klasycznym (kolbowym) układzie konstrukcyjnym, a drugi – w bez-
kolbowym (tzw. bull-pup) układzie konstrukcyjnym, są obecnie rozwijane przez FB Radom i WAT w obszarze konstruk-
cyjno-technologicznym oraz przygotowywane do wdrożenia w ramach dwóch obecnie realizowanych projektów, tj.: 
• projektu badawczo-rozwojowego i wdrożeniowego, finansowanego przez Polski Holding Obronny ze środków Mini-

sterstwa Skarbu Państwa,
• projektu rozwojowego Nr O ROB 0034 03 001, dofinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środ-

ków na naukę w latach 2012-2016.
Rozwiązania zastosowane w demonstratorach technologii karabinków są chronione m.in.: wzorem przemysło-

wym nr 15 638 oraz sześcioma przemysłowymi wzorami wspólnotowymi o nr.: 001 736 216-0001, 001 736 216-0002, 
001 772 328-0001, 001 772 328-0002, 001 772 351-0001 i 001 772 351-0002.

Wersja  
demonstratora technologii Klasyczna Bull-pup

Masa bez magazynka  
i celownika (kg) 4,5 4,8 

Masa załadowanego magazynka 
30-nabojowego (kg) około 0,52

Całkowita długość broni (mm) 965 695
Długość broni z kolbą złożoną (mm) 870 -
Wysokość broni (mm) 251 292
Szerokość broni (mm) 55,0 / 62,5 (z napinaczem)
Długość lufy (mm) / skok bruzd (mm) / 
liczba bruzd (szt.) 406 / 228 / 6

Prędkość początkowa pocisku  
z rdzeniem stalowym (m/s) około 900

Szybkostrzelność teoretyczna / praktyczna 
(strz./min.) 700-750 / 90-100

Zasięg skuteczny (m) około 500

Demonstratory technologii 5,56 mm karabinków standardowych (podstawowych) Modułowego 
Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS-5,56)  zbudowanych w układzie klasycznym (góra) bezkol-
bowym (dół) [fot. J. Kijewski]

NASZ PARTNER

Demonstratory technologii karabinków standardowych MSBS-5,56 w układzie kolbowym (z lewej) i bezkolbowym (z prawej) w akcji [fot. J. Bożejko]


