
Рособоронекспорт први пут доводи руска одбрамбена предузећа на сајам

„Партнер-2021“ у Београду

 „Рособоронекспорт“ АД (у саставу Државне корпорације Ростех) по први пут организује

јединствену руску изложбу на X Међународном сајму наоружања и војне технике

„Партнер-2021“, која ће на Београдском сајму бити одржана од 11. до 14. октобра 2021.

године. 

 „Желим да се захвалим организаторима сајма "Партнер-2021" што су

Рособоронекспорт позвали да учествује на манифестацији. Овде смо први пут са својим

штандом и обезбеђујемо присуство руских компанија-произвођача. Сигуран сам, да ће

ова манифестација дати нови замах руско-српској билатералној војно-техничкој

сарадњи, која ове године навршава 15 година, ‒ изјавио је генерални директор

Рособоронекспорта Александар Михејев. ‒ Последњих година захваљујући напорима и

ставу Председника Републике Србије Александра Вучића ниво сарадње између наших

земаља је значајно порастао. Обим и спектар питања данас се значајно издвајају на

европском тржишту и имају стабилно позитиван вектор раста. Радимо на темама за све

видове и родове оружаних снага у оквиру директних испорука производа, индустријског

партнерства, кооперације, између осталог и у интересу трећих земаља, као и у оквиру

увоза српских производа у Русију“. 

             Рособоронекспорт ће производе предузећа руског одбрамбено-

индустријског комплекса приказати на штанду бр. 4001 у хали 4. Компанија ће

представити моделе савременог противваздушног ракетног система „Викинг“,

беспилотне летелице „Орлан-10Е“ и многофункционалног авиона-амфибије Бе-200, који

је више пута био послат из Русије да гаси природне пожаре у европским земљама,

укључујући и пожаре у Србији. 

             На штанду ће бити приказан један од главних новитета 2021. године ˗

извиђачко-ударна беспилотна летелица „Орион-Е“; као и оклопно возило БТ-3Ф, затим

направљени на бази најновије унифициране борбене платформе „Бумеранг“ оклопно

возило К-16 и борбено возило пешадије К-17, потом јединствени на светском тржишту

наоружања лагани амфибијски тенк „Спрут-СДМ1“, реактивни вишецевни бацач

пројектила „Торнадо-Г“, возило из породице „Тајфун-К“, као и чамци пројекта 031160Е и

БК-16Е. 

             Поред тога на штанду Рособоронекспорта своје ће производе

презентовати низ руских предузећа. ТПК „Аргус-НБ“ ће изложити линију термовизијских

нишана различите намене, „Дедал-НБ“ АД ће приказати оптички и телевизијски нишан.

ГК „Стилсофт“ аутономне комплексе за видео о тепловизијско посматрање „АВАНПОСТ“

и „МУРОМ“, као и систем за заштиту и видео посматрање продуженог периметра

„ВИДЕОЗАСЛОН“. Компанија „Полус-СТ“ ће приказати макете мобилног алармног

система „КАЈМАН“ и систем заштите периметра „Радио баријера“. 



             ЦНИИ „Буревестник“ је обезбедио макете 30 мм борбеног модула на

даљинско управљање 32В01 и 57 мм аутоматског лаког топа АУ-220М, који су монтирани

на српској оклопној техници. Ово је сјајан пример могућности сарадње руских и српских

произвођача одбрамбених производа. 

             У оквиру јединствене руске изложбе Рособоронекспорт организује

штандове за холдинге Државне корпорације Ростех Технодинамика и Швабе. Компаније

у саставу Технодинамике посетиоцима сајма ће приказати широку лепезу муниције за

различите врсте оружја и војне технике, док ће Швабе представити производе у оквиру

деверзификације производње производа цивилне намене. 

             У оквиру пословног програма сајма Рособоронекспорт планира састанке

и преговоре са партнерима из различитих ресора оружаних снага и спровођења закона,

као и из пословних кругова Србије и других европских земаља.     
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