
 

 

 

 

 

Informacja prasowa  

 

Nigeryjska Armia z kolejnymi Berylami 

500 sztuk karabinków Beryl M762 w ramach nowego zamówienia przekazała Fabryka Broni „Łucznik" - 
Radom sp. z o.o.  na wyposażenie Nigeryjskich Sił Powietrznych - Nigerian Air Force (NAF).  

To kolejna partia radomskiej broni, która trafiła na wyposażenie nigeryjskiej armii. W 2015 roku 
Fabryka Broni wysłała do Nigerii w sumie 1500 sztuk karabinków Beryl M762 oraz 10 sztuk karabinków 
Mini Beryl M556. 

Radomska broń służy żołnierzom prowadzącym działania mające zapewnić bezpieczeństwo  
i obronę między innymi przed atakami terrorystycznymi z ramienia radykalnych islamistów  
z organizacji Boko Haram. Radomska broń towarzyszy nigeryjskiej armii także w czasie misji 
pokojowych. 

 
 
 

*** 
 
Fabryka Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. jest wiodącym producentem i dostawcą broni na rynki 

krajowe i zagraniczne, głównym producentem broni dla Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fabryka Broni jest częścią Polskiej Grupy 

Zbrojeniowej (PGZ), lidera polskiego przemysłu i jednego z największych koncernów obronnych 

w Europie. Fabryka Broni jest jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Europie. Spółka 

zatrudnia obecnie niemal pół tysiąca pracowników. 

 

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; przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy PIORUN; przeciwlotniczy system 

rakietowo-artyleryjski bardzo bliskiego zasięgu PILICA; system bezzałogowych statków powietrznych  

E-310; kołowy transporter opancerzony ROSOMAK; samobieżny moździerz RAK; system artyleryjski 

z samobieżną armatohaubicą 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 udziela: 
 
Julia Grzesiak 
Rzecznik Prasowy  
K: +48 533 315 886   
e-mail: jgrzesiak@fabrykabroni.pl 
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