
 

 

 

 

Radom, 20 września 2016 r. 

 

Komunikat Prasowy 

Fabryka Broni dostarczy Wojsku nową partię Beryli 

 

Adam Suliga, prezes zarządu Fabryki Broni i płk Piotr Imański, I Zastępca Szefa Inspektoratu 

Uzbrojenia podpisali umowę na dostawę 3034 szt. 5,56 mm kbs wz. 96 BERYL i 209 szt. 5,56 

mm kbk wz. 96 MINI-BERYL. Łączna wartość kontraktu opiewa na kwotę 19.025.020,00 zł 

brutto.  

 

20 września 2016 roku Fabryka Broni „Łucznik” – Radom Sp. z o.o. i Inspektorat Uzbrojenia 

zawarły umowę na dostawę kolejnej partii karabinków BERYL i MINI-BERYL.  

 

- Jako firma branży zbrojeniowej czujemy się odpowiedzialni za wyposażenie polskiego 

żołnierza w najwyższej jakości, niezawodny, nowoczesny sprzęt. – mówi Adam Suliga, prezes 

zarządu Fabryki Broni. Jesteśmy dumni z faktu, że to właśnie nasze wyroby posłużą utrzymaniu 

bezpieczeństwa naszego kraju – dodaje. 

 

 – Cieszymy się, że Inspektorat Uzbrojenia po raz kolejny obdarzył Polską Grupę Zbrojeniową 

zaufaniem. Indywidualne wyposażenia żołnierza, do którego zalicza się także broń strzelecka, 

jest jednym z najważniejszych elementów zapewniających bezpieczeństwo na polu walki, a 

także stanowi o skuteczności prowadzonych działań operacyjnych – powiedział Maciej Lew-

Mirski, Członek Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. 

 

5,56 mm karabinek szturmowy wz. 96 BERYL i subkarabinek MINI-BERYL to bronie 

automatyczne przeznaczone dla pododdziałów piechoty, wojsk desantowych oraz innych 

rodzajów sił zbrojnych. Charakteryzuje je celność, niezawodność, trwałość i odporność na 

wpływ niekorzystnych warunków środowiska. Dzięki małym rozmiarom MINI-BERYL jest łatwy 



 

 

 

 

do przenoszenia i do walki w pomieszczeniach zamkniętych. Na wszystkie elementy BERYLA 

Fabryka Broni uzyskała świadectwa ochrony w postaci wspólnotowego wzoru przemysłowego. 

 

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom jest jedynym producentem tej broni. Jest to przykład polskiej 

konstrukcji strzeleckiej o wysokich walorach użytkowych. Karabinek BERYL jest bronią trwałą, 

sprawdzoną w trudnych warunkach na realnym polu walki. 

 

Karabinek szturmowy wz. 96 BERYL 

Dane techniczne: 

Kaliber: 5,56 x 45 mm NATO 

Prędkość wylotowa dla pocisku 

SS109: 
V0= 920 m/s 

Energia wylotowa dla pocisku 

SS109: 
E0= 1690 J 

Rodzaj ognia: pojedynczy, seria 3-strzałowa, ciągły 

Szybkostrzelność teoretyczna: 700 strz./min. 

Taktyczny zasięg rażenia: 600 m 

Nastawy celownika: 100 – 1000 m 

Pojemność magazynka: 30 naboi 

Zasada działania: 
odprowadzanie gazów przez boczny otwór w z 

lufie 

Liczba bruzd w lufie: 6 

Skok gwintu lufy: 228 mm 

WYMIARY:  

Długość z kolbą rozłożoną: 980 mm 



 

 

 

 

Długość z kolbą złożoną: 910 mm 

Długość lufy: 457 mm 

Długość linii celowniczej: 372 mm 

MASY:  

Karabin bez magazynka: ok. 3650 g 

Magazynek 30-nabojowy pusty: ok. 185 g 

Magazynek 30-nabojowy 

załadowany: 
ok. 554 g 

 

5,56 mm Subkarabinek automatyczny wz. 96 MINI-BERYL 

Dane techniczne: 

Kaliber 5,56 x 45 mm NATO 

Prędkość wylotowa pocisku SS109 V0= 770 m/s 

Energia wylotowa pocisku SS109: E0= 1189 J 

Rodzaj ognia: pojedynczy, seria 3-strzałowa, ciągły 

Szybkostrzelność teoretyczna: 700 strz./min. 

Taktyczny zasięg rażenia: 400 m 

Nastawy celownika: 100, 300 m 

Pojemność magazynka: 30 naboi 

Zasada działania: 
odprowadzanie gazów przez boczny otwór w 

lufie 

Liczba bruzd w lufie: 6 

Skok gwintu lufy: 228 mm 

WYMIARY:  



 

 

 

 

Długość z kolbą rozłożoną: 760 mm 

Długość z kolbą złożoną: 690 mm 

Długość lufy: 235 mm 

Długość linii celowniczej: 260 mm 

MASY:  

Karabinek bez magazynka: ok. 3400 g 

Magazynek 30-nabojowy pusty: ok. 185 g 

Magazynek 30-nabojowy 

załadowany: 
ok. 554 g 

 

*** 

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o. została powołana 14 lipca 2000 roku, 

siedemdziesiąt pięć lat od daty powstania przedwojennej Państwowej Fabryki Broni w 

Radomiu. Jest głównym producentem i dostawcą broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej 

Polskiej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, na eksport i na rynek cywilny. 

Roczne przychody Fabryki Broni kształtują się na poziomie około 70 mln zł. 

Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) to lider polskiego przemysłu i jeden z największych 

koncernów obronnych w Europie. Skupia ponad 60 spółek (branże: obronna, stoczniowa, 

nowych technologii), osiągając roczne przychody na poziomie 5 mld zł. Dzięki wykorzystaniu 

potencjału polonizacji technologii, ścisłej współpracy z polską nauką oraz naciskowi na proces 

badawczo-rozwojowy, PGZ oferuje innowacyjne produkty zwiększające bezpieczeństwo. PGZ 

oferuje m.in. system obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu z zestawem POPRAD i 

radarem SOŁA; przenośny zestaw przeciwlotniczy GROM; system bezzałogowych statków 

powietrznych E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; system artyleryjski z 

samobieżną haubicą KRAB; indywidualne wyposażenie żołnierza z karabinkami BERYL. PGZ 

posiada także kompetencje w zakresie projektowania, budowy oraz wyposażania okrętów. 

Ponadto, PGZ modernizuje i serwisuje pojazdy, samoloty, śmigłowce, okręty (także sprzęt 



 

 

 

 

byłego ZSRR). W najbliższych latach, PGZ będzie rozwijała technologie kosmiczne  

i satelitarne oraz cybertechnologie. 

 

Dodatkowych informacji udzielają: 

Fabryka Broni “Łucznik” – Radom: 

Agata Zwolan, Rzecznik Prasowy       

Fabryka Broni „Łucznik”- Radom Sp. z o.o.    

tel. (+48) 607 388 854      

e-mail: agata.zwolan@proandcom.pl 

Polska Grupa Zbrojeniowa: 

Hanna Węglewska 

Rzecznik Prasowy, Dyrektor Biura PR 

tel. (+48) 734 178 894 

e-mail: hanna.weglewska@pgzsa.pl 


