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40-mm granatniki jednostrzałowe GSBO-40 i GPBO-40 
40-mm granatniki jednostrzałowe – samodzielny GSBO-40 i  podwieszany GPBO-40 – są 
nowoczesną, indywidualną bronią nieautomatyczną, jednostrzałową, przeznaczoną do zwalczania 
i obezwładniania siły żywej, niszczenia urządzeń technicznych, budynków, środków ogniowych, lekko 
opancerzonego sprzętu bojowego, stawiania zasłon dymnych, oświetlania terenu itp. – zależnie od 
rodzaju użytej amunicji. Granatnik GPBO-40 stanowi również dodatkową jednostkę ognia żołnierza, 
uzbrojonego w 5,56-mm karabin szturmowy wz. 96 Beryl lub 7,62-mm AKM.
Do każdego 40-mm granatnika jednostrzałowego dołączany jest zestaw wyposażenia, zawierający:
– ładownice do przenoszenia amunicji,
– zestaw narzędzi i przyrządów, umożliwiających obsługę i konserwację granatnika,
– indywidualny zestaw części zapasowych.



40-mm granatnik jednostrzałowy samodzielny GSBO-40 składa się z podstawowych elementów składowych: modułu lufy, modułu 
spustu, modułu kolby, modułu celownika mechanicznego. W skład modułu lufy wchodzą: bruzdowana lufa oraz korpus granatnika. 
Moduł spustu zawiera mechanizm spustowo-uderzeniowy, mechanizm bezpiecznika oraz mechanizm ryglujący. Konstrukcja 
granatnika umożliwia skonfi gurowanie broni zarówno dla strzelca leworęcznego, jak i  praworęcznego. Dzięki konstrukcji 
modułowej granatnika GSBO-40, możliwa jest modyfi kacja kompletacji i uzyskanie broni w wersji podwieszanej (40-mm granatnik 
jednostrzałowy podwieszany GPBO-40). Lufa granatnika do ładowania odchylana jest na bok, co umożliwia stosowanie amunicji 
o niestandardowej (większej) długości.

Cechy produktu:
– modułowa konstrukcja
– opatentowane rozwiązania techniczne
– granatnik na wyposażeniu Wojska Polskiego

GSBO-40

jednostrzałowy, nieautomatyczny

~2356 (w tym masa celownika: 150)

498/564

70

209/317

125

250

6 o skoku 1200 mm

5 ÷ 7

430

GPBO-40

jednostrzałowy, nieautomatyczny

~1915 (w tym masa celownika: 150)

418/-

98

220/328

125

250

6 o skoku 1200 mm

5 ÷ 7

430

Dane techniczne

Typ

Masa z chwytem przednim (g)

Długość z kolbą wsuniętą/wysuniętą (mm)

Szerokość granatnika (mm)

Wysokość z celownikiem złożonym/rozłożonym (mm)

Długość linii celownika (mm)

Długość lufy (mm) 

Liczba bruzd w lufi e (szt.)

Szybkostrzelność (szt./min)

Zasięg przy kącie 36° (m)
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