
  

TISKOVÁ ZPRÁVA, 10. 5. 2022 

SLOVENSKÝ OBRANNÝ PRŮMYSL ZÍSKAL 

OD RHEINMETALLU ZAKÁZKU ZA 60 MIL. EUR  

Ray Service a jeho subdodavatelé dodají elektronické a elektrické komponenty pro bojové vo-

zidlo Lynx. 

Dne 10. května podepsaly společnosti Ray Service a Rheinmetall dvě smlouvy v hodnotě dohromady 

více jak 60 milionů eur. Smlouvy se vztahují na výrobu a dodávku elektronických a elektrických sys-

témů pro bojová vozidla pěchoty Lynx. První smlouva zahrnuje řídící systémy, kabelové svazky a 

osvětlovací systémy v hodnotě více jak 30 milionů eur, určené pro druhou fázi programu Lynx KF41 

maďarské armády. Druhým balíčkem je předběžná smlouva na dodávky v hodnotě přibližně 30 mili-

onů eur, které se budou realizovat za předpokladu, že Rheinmetall vyhraje ve slovenském tendru. 

„Společnost Rheinmetall má zájem o skutečné partnerství se slovenským obranným průmyslem a má 

cenné zkušenosti s integrací místních firem do globálního dodavatelského řetězce. Podepsáním této 

dohody se integrací slovenského průmyslu do dodavatelského řetězce Lynx už stává realitou“, uvedl 

John Abunassar, generální ředitel Rheinmetall Vehicle Systems Division. 

„Kromě toho, že již nyní rozsáhle spolupracujeme s Ray Service pro naše aktivity v Německu a Velké 

Británii, jsem rád, že můžeme naši spolupráci v budoucnu rozšířit na Slovensko a do Maďarska a dou-

fejme i do dalších zemí, jako je Česká republika“, dodal Oliver Mittesldorf, viceprezident společnosti 

Rheinmetall pro prodej taktických vozidel. Rheinmetall se zúčastňuje tendru na dodávku pásových 

bojových vozidel, mimo jiné i proto se snaží rozšířit síť obranného průmyslu na Slovensku. 

„Jsme velmi rádi, že jsme dokončili naši společnou práci s Rheinmetall na Lynx IFV, která zahrnovala 

práci na vývoji a ve výzkumu, přenos know-how a spoustu prototypových prací, což se nyní vyplatilo 

v největší zakázce v historii společnosti. To nám umožní další velké investice do našeho zařízení ve 

Skalici a zajistí a vygeneruje pracovní vytíženost pro více než 60 lidí na příštích 5 let. Navíc jsme již 

zahájili proces certifikace VG96927, který nám umožní vstoupit do dalších globálních projektů Rhein-

metall“ uvádí Igor Hrabovec – jednatel Ray Service Slovensko. „Tímto obrovským skokem vybudujeme 

na Slovensku skutečné kompeteční centrum, říká Jakub Gabriel, výkonný ředitel Ray Service. 

Frank Ohle, viceprezident nákupu společnosti Rheinmetall dodává: „Ray Service nabízí nejmodernější 

výrobní linku a je flexibilním partnerem, který nám umožňuje dokonale se přizpůsobit místním poža-

davkům. Spolupráce s Ray Service je pro nás pouze prvním krokem k vybudování lokální výrobní sítě 

na Slovensku.“ 

Dohoda o strategické spolupráci propojuje pokročilou platformu vozidla Lynx s regionální podporou 

Ray Service. Společnost bude vyrábět důležité kabelové svazky, elektromechanické sestavy a systémy 

vnějšího osvětlení pro vozidla Lynx a další platformy německého technologického koncernu. Dodávat 

bude i komponenty a zařízení třetích stran, například NBC ochranné zařízení, požární poplachový sys-

tém a další. 

Společnost Ray Service se sídlem ve Starém Městě u Uherského Hradiště začala spolupracovat se 

společností Rheinmetall v roce 2011. 



  

 

„Obrněný transportér Lynx je vozidlo 21. století a je na začátku svého životního cyklu. Kromě toho, že 

je definicí nových standardů pro přežití, mobility a vysoké bojové účinnosti, je jediným bojovým sys-

témem ve střední hmotnostní kategorii, který nabízí skutečný potenciál k růstu. Pokud splní poža-

davky moderní obranné techniky, je nejen logickou volbou pro armádu, ale také obrovskou příležitostí 

pro rozvoj a růst domácího průmyslu,“ uvedl Frank Ohle. „V uplynulých deseti letech se společnost 

Ray Service osvědčila jako spolehlivý partner, který dosahoval opakovaně vynikajících výsledků. Díky 

svému odhodlání a důrazu na poskytování inovativních řešení je společnost cenným dodavatelem. 

Prostřednictvím této nové dohody o strategické spolupráci chceme dále prohlubovat naše vztahy,“ 

dodal. 

 

 

 


