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Kamizelka kuloodporna PLATE CARRIER GRYF V2K22: 

− Przeznaczona jest dla pododdziałów wojsk lądowych, służy do ochrony osobistej żołnierza przed 

pociskami wystrzelonymi z broni strzeleckiej. 

− Służy do przenoszenia twardych wkładów balistycznych i/lub tekstylnych. 

− Kamizelkę wyposażono w system taśm nośnych PALS/MOLLE, umożliwiający dostosowanie kamizelki 

do indywidualnych potrzeb oraz rodzaju stosowanego wyposażenia. 

− Uchwyt ewakuacyjny (na plecach) ułatwia ewakuację osoby rannej / nieprzytomnej. 

− System szybkiego wypięcia tzw. Quick Release realizowany na bazie klamer typu ROC umożliwia 

pozbycie się kamizelki w sytuacjach awaryjnych. 

− Ergonomia użytkowania realizowana między innymi poprzez regulację położenia wkładów 

balistycznych oraz obejmy barkowe. 

− Kamizelka wyposażona została w pas biodrowy oraz panel modułowy  Chest Rig z szelkami, stanowiące 

odrębne platformy do przenoszenia wyposażenia. 

− Umożliwia montaż panelu Chest Rig bezpośrednio na kamizelce. 

− Wyposażona w kieszenie na płyty boczne o wymiarach 150 x 150 mm, montowane za pomocą systemu 

PALS/MOLLE. 

− Wykonana została z wysokowytrzymałej tkaniny poliestrowej i/lub poliamidowej. 

− Od strony ciała Użytkownika ma siatkę dystansową, umożliwiającą cyrkulację powietrza pod kamizelką, 

zwiększając komfort użytkowania. 

− Dzięki zastosowaniu materiałów wysokiej jakości, przeznaczona jest do całorocznego użytkowania w 

każdych warunkach atmosferycznych. Zapewnia stałość parametrów ochronnych w zakresie 

temperatur od -40°C do +50ºC. 

 

 

 



 

KAMIZELKA KULOODPORNA 

PLATE CARRIER GRYF V2K22 

Kamizelka kuloodporna Plate Carrier GRYF V2K22 przeznaczona do przenoszenia dwóch wkładów tekstylnych 

(chroniących boki Użytkownika) oraz czterech płyt balistycznych (przód, tył, 2 x bok) typu Stand Alone (płyta 

samodzielna, możliwość stosowania bez dodatkowego wkładu balistycznego miękkiego / amortyzującego), 

wykonanych w technologii kompozytowej – monolityczna warstwa ceramiczna z podkładem wykonanym z 

prasowanej tkaniny polietylenowej (UHMWPE). Płyta przystosowana do użytkowania we wszystkich porach roku 

i strefach klimatycznych. 

 

Odporność balistyczna 

 

 K3AB SA 

Odporność balistyczna w obrębie wkładów 

tekstylnych (boki) 

• Klasa K2 wg PN-V-87000:2011 odporność przed pociskiem 7,62x25 mm TT, o masie 5,5 g, 

prędkość uderzenia 420 ±15 m/s  

• Klasa O2 wg PN-V-87000:2011 odporność przed odłamkiem o masie 1,1 g, prędkość 

uderzenia 525 <= V50 < 600 m/s 

Odporność balistyczna w obrębie wkładów 

twardych (płyt balistycznych) przód / tył / 

boki 

Klasa K4 wg PN-V-87000:2011 odporność przed pociskiem 7,62x39 mm BZ (przeciwpancerno-

zapalający, z rdzeniem ze stali o twardości (62+/-2) HRC) o masie 7,7 +/- 0,1g i prędkości 

uderzenia 735 m/s +/- 15 m/s 

 
Kamizelka kuloodporna Plate Carrier GRYF V2K22 jest elementem bazowym systemu umożliwiającego 

montowanie dodatkowych elementów wyposażenia przeznaczonych do przenoszenia sprzętu używanego 

przez Siły Zbrojne RP. W skład kamizelki wchodzą ładownice i akcesoria podnoszące funkcjonalność wyrobu, 

umożliwiając jednocześnie jej dostosowanie do indywidualnych potrzeb Użytkownika, w zależności od 

preferencji i/lub specyfiki wykonywanego zadania. 

 

 

1) Pojedyncza ładownica FAST na magazynek karabinowy – 2 szt. 

2) Pojedyncza ładownica na 2szt. magazynka karabinowego – 3 szt. 

3) Pojedyncza ładownica FAST na magazynek pistoletowy  – 2 szt. 

4) Pojedyncza ładownica na granat ręczny RG-42/F1 – 1 szt. 

5) Ładownica UKM-2000P – 1 szt. 

6) Ładownica na magazynek BOR / SAKO TRG M10 – 2 szt. 

7) Apteczka – 1 szt.  

8) Zasobnik cargo: typ „L” – 1 szt., typ „U” poziomy – 1szt., typ „U” pionowy – 1szt. 

9) Zasobnik cargo na „Camel Bag” – 1 szt. 

10) „Camel Bag” – 1szt. 

11) Kieszeń na radio AN/PRC-152 – 1 szt. 

12) Kieszeń P-GAZ na MP-6 – 1 szt. 

13) Kieszeń administracyjna typu mapnik – 1 szt. 

14) Worek zrzutowy – 1szt. 

15) Mata rolowana – 1szt. 

16) Pas biodrowy (pas główny + rękaw modułowy + pas wewnętrzny + szelki) – 1kpl. 

17) Chest Rig z szelkami – 1szt. 

18) Combat shirt – 2szt. 

19) Torba transportowa – 1szt. 

20) Kieszeń na multitool – 1szt. 

21) Kieszeń na latarkę – 1szt. 

22) Zasobnik na manierkę – 1szt. 

23) Manierka – 1szt. 

24) Taktyczny plecak patrolowy – 1szt. 
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