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B&T
GL-06, 

Policja, w odróżnieniu od wojska, w swoich działaniach związanych 
z utrzymaniem bezPieczeństwa i Porządku Publicznego musi kierować się 
dążeniem do wyeliminowania zagrożenia Przy jednoczesnym wyrządzeniu 
jak najmniejszych szkód osobom łamiącym Prawo, oczywiście Poza 
wyjątkowymi sytuacjami, kiedy niezbędne staje się także wyeliminowanie 
naPastnika – fizyczne i trwałe. w większości PrzyPadków wystarczy 
jednak czasowe obezwładnienie delikwenta, ale do tego trzeba dysPonować 
odPowiednimi narzędziami.

aUTOR: MIcHAł SITArSkI   FOTO: MArcIN PłASSOwSkI, MIcHAł SITArSkI, BATrOSz SzOł“cHA, cENzIN, BT
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GL-06, 

czyli czterdziestka
na niePokornych



 www.fragoutmag.com

„ŁprzypadkuŁdzia aniaŁwŁbliskimŁkontakcieŁpolicjaŁmożeŁużyćŁ
paralizatorów,Łtaserów,Łpa ekŁczyŁmiotaczyŁgazuŁiŁżeluŁ–Łśrod-

kiŁteŁskutecznieŁ(bardziejŁlubŁmniej)ŁzniechęcąŁprzeciwnikaŁdoŁ
kontynuowaniaŁ sprzecznychŁ zŁ prawemŁ dzia ań,Ł jednakŁ pro-

blemŁ zaczynaŁ sięŁ wŁ przypadku,Ł kiedyŁ trzebaŁ poskromićŁ np.Ł
demonstrantaŁrzucającegoŁwŁpolicjęŁkostkąŁbrukowąŁczyŁin-

nymŁkoktajlemŁMo otowa,ŁaŁktóryŁznajdujeŁsięŁpozaŁzasięgiemŁ
wymienionychŁwcześniejŁśrodkówŁprzymusuŁbezpośredniego.Ł
JakŁzaznaczy emŁweŁwstępieŁ–ŁużycieŁbroniŁpalnejŁzŁbojowąŁ
amunicjąŁnieŁwchodziŁwŁgrę,ŁtoŁprzecieżŁnieŁwojnaŁzŁdylema-

temŁ wrógŁ alboŁ ja ,Ł leczŁ jedynieŁ konfrontacjaŁ wzburzonegoŁ
obywatelaŁzŁprzedstawicielemŁorganówŁpaństwa.ŁAŁnormal-
neŁ państwoŁ nieŁ dążyŁ przecieżŁ doŁ robieniaŁ trwa ej,Ł izycznejŁ
krzywdyŁswojemuŁobywatelowiŁtylkoŁdlatego,ŁżeŁzdarzy oŁmuŁ
sięŁzb ądzić.

NaŁtakieŁokazje,ŁpozaŁśrodkamiŁdoŁrozpraszaniaŁ t umuŁ(gazŁ
zawiący,ŁwodaŁzŁarmatek,Ł itp.),Ł policjaŁdysponujeŁamunicjąŁ

niezabijającąŁstosowanąŁdoŁstrzelbŁg adkolufowych.ŁAmunicjiŁ
tejŁjestŁkilkaŁrodzajów,ŁktóreŁróżniąŁsięŁzasięgiemŁskuteczne-

goŁrażenia,ŁenergiąŁpociskuŁorazŁkonstrukcjąŁ(stosowaneŁsąŁ
gumoweŁ pociskiŁ wŁ formieŁ zbliżonejŁ doŁ pociskówŁ brennekeŁ

orazŁkuleŁróżnejŁwielkości).ŁAmunicjaŁniezabijającaŁmożeŁjed-

nakŁdotkliwieŁranić,ŁoŁczymŁparęŁlatŁtemuŁprzekona ŁsięŁbole-

śnieŁfotoreporterŁ NaszegoŁDziennika ,ŁktóryŁnaŁdemonstracjiŁ 
wŁ „arszawie,Ł którąŁ relacjonowa ,Ł zosta Ł przypadkowoŁ tra-

ionyŁ rykoszetemŁ gumowejŁ breneki .Ł „Ł efekcieŁ postronnyŁ
cz owiekŁstraci ŁokoŁ iŁsta ŁsięŁ inwalidą.ŁCoŁwięcejŁ–ŁwŁstre-

sieŁ iŁ wŁ przypadkuŁ mniejŁ doświadczonychŁ funkcjonariuszyŁ
może,Ł choćŁ toŁ trudneŁ doŁ wyobrażenia,Ł dochodzićŁ doŁ tra-

gicznychŁpomy ekŁiŁza adowaniaŁamunicjiŁbojowej,ŁjakŁmia oŁ 
toŁmiejsceŁpodczasŁjuwenaliówŁwŁ odziŁwŁ2004Łroku.ŁEfektemŁ
by aŁ śmierćŁ dwójkiŁ m odychŁ studentów.Ł RzeczŁ praktycznieŁ
niemożliwa,ŁpomylenieŁamunicjiŁ oŁkompletnieŁ różnejŁmasie,Ł
kolorzeŁiŁdającejŁnieporównywalneŁefektyŁstrza u,ŁjednakŁsięŁ
zdarzy a...
DoŁ walkiŁ zŁ t umemŁ stosowaneŁ sąŁ takżeŁ ręczneŁ granatniki,Ł 
zŁktórychŁstrzelaŁsięŁamunicjąŁnieletalnąŁ(niezabijającą,Łnon-

-letheal)ŁzŁpociskamiŁwykonanymiŁzŁróżnegoŁrodzajuŁtworzywŁ
sztucznych.

TakiŁw aśnie,ŁkompletnyŁsystemŁdoŁwalkiŁzŁt umem,ŁznajdujeŁ
sięŁwŁofercieŁszwajcarskiejŁirmyŁB&TŁpodŁoznaczeniemŁGL06Ł
orazŁLL06.
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granatnik gl06
GL06Ł jestŁ wŁ zasadzieŁ klasycznym,Ł samodzielnym,Ł jedno-

strza owymŁ granatnikiemŁ przeznaczonymŁ doŁ strzelaniaŁ
amunicjąŁ40ŁmmŁxŁ46.ŁJegoŁbaząŁjestŁpolimerowyŁszkielet,Ł
doŁ któregoŁ mocowanaŁ jestŁ odchylanaŁ wŁ dó ,Ł aluminiowa,Ł
gwintowanaŁlufaŁoŁd ugościŁ280Łmm,ŁpozwalającaŁnaŁstrze-

lanieŁwszystkimiŁgranatamiŁ40ŁmmŁxŁ46Ł–ŁzarównoŁamu-

nicjąŁniezabijającą,Ł jakŁ iŁpe nąŁgamąŁamunicjiŁwojskowej.Ł 
CechąŁcharakterystycznąŁGL06ŁjestŁgwintŁwŁluieŁ(12Łzwo-

jów,Ł skokŁ 1:1200Ł mm),Ł coŁ sprawia,Ł żeŁ granatnikŁ (przy-

najmniejŁ wed ugŁ deklaracjiŁ producenta)Ł należyŁ doŁ naj-
celniejszychŁ naŁ rynku.Ł OŁ ileŁ wŁ przypadkuŁ zastosowańŁ
wojskowych,ŁwŁktórychŁtegoŁtypuŁbrońŁs użyŁdoŁrażeniaŁcelówŁ 
powierzchniowych,Ł nieŁ maŁ toŁ specjalnegoŁ znaczenia,Ł 
oŁtyleŁwŁzastosowaniachŁpolicyjnychŁjużŁtak.ŁPamiętajmy,Ł
żeŁstrzelaŁsięŁwówczasŁprzedeŁwszystkimŁamunicją,ŁktórejŁ
efektoremŁjestŁpojedynczyŁpocisk,ŁaŁten,ŁbyŁby Łskuteczny,Ł
musiŁcelnieŁtraić.Ł„ed ugŁdanychŁfabrycznychŁbezŁproble-

muŁ dajeŁ sięŁ skutecznieŁ razićŁ celeŁwielkościŁ cz owiekaŁnaŁ
dystansieŁdoŁ50ŁmetrówŁprzyŁstrzelaniuŁamunicjąŁstandar-
dowąŁ iŁdoŁ80ŁmetrówŁprzyŁużyciuŁamunicjiŁwzmocnionej.Ł
OdchylanieŁlufyŁwspomaganeŁjestŁsprężyną,ŁcoŁprzyspieszaŁ

procesŁ adowaniaŁ granatnikaŁ –Ł wyszkolonyŁ strzelecŁ jestŁ 
wŁstanieŁoddaćŁnawetŁdoŁ20Łstrza ówŁnaŁminutę.ŁKątŁod-

chyleniaŁlufyŁjestŁdobranyŁtak,ŁbyŁmożnaŁby oŁbezŁproble-

muŁza adowaćŁ takżeŁamunicjęŁpirotechniczną,ŁoŁwiększejŁ
d ugości.
GranatnikŁwyposażonyŁ jestŁwŁmechanizmŁspustowo-ude-

rzeniowyŁzŁwewnętrznymŁkurkiem,Łwy ącznieŁpodwójnegoŁ
dzia aniaŁ (DAO),Ł zŁ zewnętrznymŁ bezpiecznikiemŁ nastaw-

nymŁ (przetykowym)Ł umieszczonymŁ wŁ szkielecieŁ ponadŁ
chwytemŁpistoletowymŁbroni.ŁDodatkowoŁjakoŁopcjaŁmoż-

liweŁ jestŁ wyposażenieŁ GL06Ł wŁ blokadęŁ uniemożliwiającąŁ
strzelanieŁpoŁodebraniuŁbroniŁpolicjantowiŁprzezŁprzeciw-

nika.Ł „Ł przedniejŁ częściŁ kab ąkaŁ znajdujeŁ sięŁ dźwigniaŁ
otwieraniaŁlufyŁ–ŁjestŁonaŁsymetryczna,Łdwustronna,ŁdziękiŁ
czemuŁzŁgranatnikaŁmogąŁbezŁproblemuŁkorzystaćŁstrzel-
cyŁprawo-ŁiŁleworęczni.ŁKab ąkŁjestŁspecjalnieŁpowiększo-

ny,Ł byŁ umożliwićŁ strzelanieŁ takżeŁ wŁ grubychŁ rękawicach,Ł
któreŁ wchodząŁ wŁ sk adŁ kompletnegoŁ ubioruŁ ochronnegoŁ 
doŁt umieniaŁzamieszek.
GranatnikŁ wyposażonyŁ jestŁ wŁ regulowane,Ł mechaniczneŁ
przyrządyŁ celowniczeŁ orazŁ czteryŁ szynyŁ MIL-STD-1913Ł
(d ugaŁ grzbietowa,Ł trzyŁ krótkieŁ poŁ bokachŁ iŁ odŁ spodu).Ł 



„Ł zestawieŁ zŁ broniąŁ znajdujeŁ sięŁ celownikŁ kolimatorowyŁ
AimpointŁMicroŁT-1.
DoŁ szkieletuŁ broniŁ przy ączonaŁ jestŁ polimerowaŁ kolba. 
DostępneŁsąŁjejŁdwieŁwersje:Ł klasyczna ,ŁszkieletowaŁorazŁ
prętowa,ŁoŁregulowanejŁd ugości,ŁprzystosowanaŁdoŁstrze-

laniaŁ wŁ he mieŁ zŁ os onąŁ twarzy.Ł ObaŁ typyŁ kolbyŁ możnaŁ 
z ożyćŁnaŁprawąŁstronęŁbroniŁwŁceluŁzmniejszeniaŁ jejŁwy-

miarówŁpodczasŁprzenoszeniaŁwŁpo ożeniuŁtransportowym.Ł
PoŁz ożeniuŁkolbyŁnieŁjestŁmożliweŁprowadzenieŁognia,ŁgdyżŁ
blokujeŁonaŁdostępŁdoŁjęzykaŁspustowego.
DoŁ granatnikaŁ możnaŁ do ączyćŁ pasŁ jednopunktowyŁ 
–Ł poŁ obuŁ stronachŁ szkieletu,Ł pomiędzyŁ zawiasemŁ kolbyŁ 

aŁbezpiecznikiem,ŁumieszczoneŁsąŁzaczepyŁdoŁpasa.
GL06ŁmożeŁbyćŁbroniąŁdodatkową,ŁgdyżŁjegoŁmasaŁwynosiŁ
odŁ2ŁdoŁ2,5Łkg,ŁwŁzależnościŁodŁkoniguracji,ŁcoŁjestŁwyni-
kiemŁoŁoko oŁ20-25%ŁlepszymŁodŁinnychŁpodobnychŁkon-

strukcjiŁdostępnychŁnaŁrynku.
DodatkowymŁwyposażeniemŁGL06ŁjestŁsystemŁprzenosze-

niaŁamunicji.
DrugaŁwersjaŁbroniŁoznaczonaŁLL06ŁróżniŁsięŁodŁGL06Łkolo-

remŁszkieletuŁ–ŁwŁGL06ŁjestŁonŁczarny,ŁwŁLL06Ł–Łpiaskowy.
GL-06ŁjestŁużywanyŁmiedzyŁinnymiŁprzezŁpolicjęŁiŁżandar-
merięŁ francuską,Ł policjęŁ wŁ RepubliceŁ Po udniowejŁ AfrykiŁ
czyŁszwajcarskieŁsi yŁzbrojne.
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oPcjonalne wyPosażenie 
wyrzutnika: 
Helmet stock: kolba do hełmu z osłoną twarzy

40mm Cartridge Carry System: system noszenia 
nabojów 40 mm

dane techniczne b&t gl-06:

Kaliber:  40 x 46 mm 

Zasada działania:  strzał pojedynczy, DAO
 

Długość lufy:  280 mm
 

Skok gwintu:  1200 mm/obrót, skok gwintu 1:1200 mm

Gwintowanie:  12 bruzd prawoskrętnych 
Długość całkowita: 590 mm (rozłożona kolba),  

358 mm (złożona kolba)
 

Szerokość całkowita:  60 mm (złożona kolba),  
95 mm (rozłożona kolba)

 

Wysokość całkowita: 200 mm
 

Masa: 2 - 2,05 kg
 

Celowniki:  przeziernikowy (promień 339 mm), regulowany

Kolory: czarny – broń palna, żółty – ćwiczebny/treningowy 
(inne kolory na życzenie klienta)

Akcesoria: szyny Picatinny MIL STD 1913, jednopunktowy 
montaż pasa taktycznego 



strzelanie 

Obs ugaŁgranatnikaŁ jestŁbardzoŁprosta,Ł aŁmanipulatoryŁ roz-

mieszczonoŁ ergonomicznie.Ł SamŁ granatnikŁ jestŁ sk adnyŁ 
iŁwygodny.ŁJestŁprzyŁtymŁlekki,ŁaleŁdajeŁsięŁ atwoŁkontrolowaćŁ
przyŁ strzelaniu,Ł choćŁ spustŁ dzia aŁ zŁ bardzoŁ dużymŁ oporem,Ł
podobnieŁ jakŁ bezpiecznik.Ł PamiętaćŁ jednakŁ należyŁ oŁ tym,Ł 
żeŁwŁwiększościŁprzypadkówŁGL06ŁbędzieŁobs ugiwanyŁprzezŁ
strzelcaŁwŁgrubychŁrękawicach.Ł
GranatnikŁjestŁzadziwiającoŁcelnyŁ–ŁtraienieŁwŁtu ówŁcz owie-

kaŁzŁodleg ościŁ25ŁmetrówŁnieŁnastręczaŁżadnychŁproblemów.Ł
SamoŁtraienieŁ jestŁmocnoŁodczuwaneŁprzezŁ traionąŁosobęŁ
–ŁstrzelaliśmyŁdoŁdesperataŁubranegoŁwŁkamizelkęŁzŁtwardy-

miŁwk adamiŁiŁtwierdziŁon,ŁżeŁuderzenieŁwŁp ytęŁby oŁodczu-

walneŁjakŁkopnięcie.ŁBezŁp ytyŁbędzieŁonoŁdużoŁboleśniejsze,Ł
boŁenergiaŁskoncentrujeŁsięŁnaŁmniejszejŁpowierzchni,ŁaŁcia aŁ
nieŁbędzieŁchroni ŁtwardyŁwk ad.ŁPrzyŁstrzelaniuŁzŁodleg ościŁ 
25Ł metrówŁ wŁ dużąŁ plastikowąŁ beczkęŁ poŁ traieniuŁ pociskiŁ
wraca yŁczasemŁnawetŁnaŁlinięŁotwarciaŁognia.ŁDajeŁtoŁpojęcieŁ
oŁenergii,ŁzŁjakąŁrażąŁoneŁcel.Ł

Reelaboracja ŁamunicjiŁjestŁbanalnieŁprostaŁiŁszybkaŁdoŁwy-

konania,ŁnawetŁprzyŁca kowitymŁbrakuŁwprawy.

amunicja
do granatnika gl06
PodstawowymŁ typemŁ amunicjiŁ stosowanymŁ doŁ strzelania 

zŁgranatnikaŁGL06ŁsąŁnabojeŁSIRŁorazŁSIR-X.ŁJestŁtoŁamunicjaŁ
zŁ uskąŁzŁLexanuŁiŁpociskiemŁsk adającymŁsięŁzŁpoliwęglano-

wegoŁsabotaŁiŁpiankowegoŁczubkaŁprzypominającegoŁkszta -

temŁpo owęŁpi eczkiŁdoŁgolfa.ŁAmunicjaŁobuŁtypówŁcharakte-

ryzujeŁsięŁwysokąŁcelnością.
adunekŁmiotającyŁstanowiąŁślepeŁnabojeŁkalibruŁ9Łmm,Łktó-

reŁzaŁpomocąŁspecjalnejŁpraskiŁumieszczaŁsięŁwŁdnieŁ uski,Ł 
wŁmiejscuŁsp onki.ŁStosowaneŁsąŁślepakiŁdwóchŁtypów,Łróż-

niąceŁ sięŁ ilościąŁ adunkuŁ prochowegoŁ –Ł mniejszeŁ przezna-

czoneŁsąŁdoŁamunicjiŁSIR,ŁwiększeŁdoŁSIR-X,ŁnadająceŁpoci-
skomŁprędkośćŁwylotową,Łodpowiednio,Ł85ŁiŁ105Łm/s,ŁdziękiŁ
czemuŁoddzia ująŁoneŁnaŁcelŁzŁenergiąŁ116ŁiŁ176ŁJ.
GeneralnieŁ–Łca ąŁamunicjaŁjestŁwielokrotnegoŁużytku,ŁboŁpo-

ciskiŁrównieżŁdajeŁsięŁwykorzystaćŁpoŁwystrzeleniu,ŁoŁileŁnieŁ
sąŁuszkodzone.ŁOsadzaŁsięŁjeŁwŁ usceŁnaŁwciskŁiŁmożnaŁtegoŁ
dokonaćŁbezŁużyciaŁnarzędzi,ŁuderzającŁpociskiemŁwetknię-

tymŁwŁ uskęŁoŁtwardąŁpowierzchnię. 
AmunicjaŁ SIR-XŁ opróczŁ możliwościŁ rażeniaŁ celówŁ znajdu-

jącychŁ sięŁ naŁ większymŁ dystansieŁ pozwalaŁ takżeŁ naŁ obez-
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w adnianieŁ osóbŁ ubranychŁ wŁ grubeŁ ubrania,Ł np.Ł zimowe.Ł 
TaŁamunicjaŁmożeŁbyćŁpotencjalnieŁniebezpiecznaŁnaŁodle-

g ościachŁponiżejŁ30Łm,ŁdlategoŁnieŁjestŁzalecaneŁużywanieŁ
jejŁnaŁtakimŁdystansie.
GeneralnąŁ zasadąŁ strzelaniaŁ zŁ wykorzystaniemŁ amunicjiŁ
SIRŁiŁSIR-XŁjestŁcelowanieŁponiżejŁliniiŁbarków,ŁbyŁuniknąćŁ
traieniaŁwŁg owę,ŁtwarzŁczyŁszyję,ŁcoŁmożeŁbyćŁpotencjal-
nieŁniebezpieczne.

OpróczŁ wyżejŁ wymienionychŁ nabojówŁ kinetycznychŁ doŁ
strzelaniaŁzŁGL06ŁstosowaneŁsąŁtakżeŁnaboje:
sar-csŁ–ŁpociskŁkinetycznyŁzŁczynnikiemŁCS.ŁJestŁtoŁod-

mianaŁamunicjiŁkinetycznej,ŁdodatkowoŁoddzia ującaŁnaŁcelŁ
środkiemŁCSŁdzia ającymŁdrażniącoŁnaŁoczy,Łuk adŁodde-

chowyŁiŁskórę.ŁNabójŁzawieraŁ0,4–0,5ŁgramaŁproszkuŁdraż-

niącegoŁiŁdzia aŁzŁenergiąŁ113ŁJ.

sar-oc –ŁamunicjaŁoŁpodobnymŁdzia aniuŁjakŁSAR-CS,ŁaleŁ
wype nionaŁ2–2,5ŁgŁśrodkaŁOSŁ(80000ŁSHU),ŁktóryŁpodraż-

niaŁoczy,Łuk adŁoddechowyŁiŁskórę.ŁPociskŁoddzia ujeŁnaŁcelŁ
zŁenergiąŁ113ŁJ.

smr –ŁamunicjaŁznakująca.ŁOpróczŁoddzia ywaniaŁkine-

tycznegoŁ pociskŁ poŁ traieniuŁ pozostawiaŁ naŁ celuŁ koloro-

wyŁznacznik,ŁdziękiŁktóremuŁmożnaŁ atwoŁzidentyikowaćŁ
uczestnikówŁzajść.ŁPociskŁzawieraŁ4,5ŁgŁżó tegoŁpigmentuŁ
iŁdzia aŁnaŁcelŁzŁenergiąŁoko oŁ90ŁJ.

rubber shot round –ŁamunicjaŁwype nionaŁgumowymiŁ
kulamiŁprzeznaczonaŁdoŁrozpraszaniaŁt umu.ŁNabójŁzawie-

raŁ 28Ł kulŁ oŁ średnicyŁ 15Ł mm,Ł któreŁ rażąŁ zŁ energiąŁ 290Ł J,Ł
pokrywającŁpoleŁoŁrozmiarachŁ140ŁxŁ120ŁcmŁwŁodleg ościŁ
10ŁmŁodŁwylotuŁlufy.

ballistic csŁ–ŁnabójŁdoŁrozpraszaniaŁt umów,Łsk adającyŁ
sięŁzŁtrzechŁpodpocisków,ŁktóreŁrozpraszająŁsięŁwŁróżnychŁ
kierunkach,ŁzapewniającŁpokrycieŁśrodkiemŁCSŁdużegoŁob-

szaruŁwŁkrótkimŁczasie.ŁMaksymalnyŁzasięgŁnabojuŁwynosiŁ
75Łm.ŁPodpociskiŁspalająŁsięŁwŁwysokiejŁtemperaturze,ŁcoŁ
uniemożliwiaŁodrzucenieŁich.

ballisitc smoke –Ł ćwiczebnaŁ amunicjaŁ dymna,Ł s użą-

caŁdoŁtreninguŁużyciaŁamunicjiŁzeŁśrodkiemŁCS.ŁMożeŁbyćŁ
równieżŁużywanyŁdoŁwalkiŁzŁt umemŁwŁceluŁdezorientacji.Ł
Dzia anieŁmaŁidentyczneŁjakŁamunicjaŁBallisticŁCS.

muzzle blast cs –Ł nabójŁ generującyŁ podmuchŁ i/lubŁ
b yskŁprzyŁwylocieŁzŁlufy.ŁJestŁnarzędziemŁdoŁzarządzaniaŁ
t umemŁpoprzezŁnatychmiastoweŁiŁbezpośrednieŁzastoso-

wanieŁ środkaŁ chemicznego.Ł NadajeŁ sięŁ doŁ zablokowaniaŁ
wąskichŁstrefŁorazŁdoŁobronyŁliniiŁsi Łporządkowych.ŁCzarnyŁ
prochŁ jestŁdodawanyŁpoŁ to,ŁabyŁwygenerowaćŁb yskiŁprzyŁ
luieŁ Ł wylotowej,Ł coŁ zwiększaŁ jednocześnieŁ efektŁ wizual-
nyŁ towarzyszącyŁ odczuciuŁ bóluŁ iŁ wp ywaŁ odstraszającoŁ 
naŁuczestnikówŁzamieszek.Ł

muzzle blast ocŁ–ŁamunicjaŁidentycznaŁjakŁMuzzleŁBlastŁ
CS,ŁaleŁwype nionaŁinnymŁśrodkiemŁdrażniącym.Ł


