AGM:
Houfnice pro letoun A400M

Německá armáda má zájem o samohybnou houfnici, kterou by bylo možné dopravovat v letounu A400M. Favoritem je věžový komplet AGM, jež vychází z houfnice PzH 2000, ale překonává ji mnohem nižší bojovou hmotností.

Základ německého polního dělostřelectva představují samohybné houfnice PzH 2000. Jedná se o zbraně na úrovni světové špičky, avšak jejich nevýhodou je vysoká hmotnost, která přesahuje 55 tun. Bojové nasazení PzH 2000 v zahraničních operacích se tím velice komplikuje, protože evropské státy nedisponují těžkými transportními letouny. Německý Bundeswehr tedy vyjádřil zájem o novou samohybnou houfnici, jež by se svými výkony vyrovnala PzH 2000, ale byla by schopna přepravy letounem A400M (více o něm v ATM č. 9/2003 a 10/2005)

Prototypy na bázi MLRS
Výrobce kompletu PzH 2000, firma Krauss-Maffei Wegmann, proto v roce 2003 zahájila vývojové práce na věžovém kompletu jménem AGM (Artillerie Geschütz Modul či Artillery Gun Module). Jedná se o univerzální nástavbu, kterou lze montovat na nejrůznější kolové i pásové podvozky. První prototyp byl vyroben počátkem roku 2004. Během srpna a září téhož roku absolvoval střelecké testy na německé střelnici Meppen, během nichž vypálil celkem 79 ran. Koncem roku 2005 jej následoval druhý prototyp, jehož testy stále pokračují.
Oba prototypy využívají jen minimálně upravený pásový podvozek dělostřeleckého raketometu MLRS, na jehož licenční produkci se zbrojovka KMW podílela. Celková bojová hmotnost této varianty nepřesahuje 27 tun. Taktický transportní stroj Airbus A400M by sice takový náklad unesl, ale způsobilo by to významné snížení jeho doletu. Německá armáda proto dává přednost instalaci věže AGM na těžký nákladní automobil s podvozkem 8×8 nebo 6×6. Lze předpokládat, že bude vybrán některý z typů značky MAN, která tradičně dodává šasi pro německé dělostřelecké zbraně. Taková kombinace by měla mít bojovou hmotnost mezi 22 a 23 t, což je méně než polovina váhy PzH 2000. Je to také optimální hodnota pro přepravu v A400M.

Impozantní výkony
Vlastní věžový modul AGM vznikl kompletním přepracováním věže systému PzH 2000. Výzbroj představuje 155mm kanonová houfnice s hlavní dlouhou 52 ráží, což je přibližně 8 metrů. Na žádost zákazníka je však modul AGM možno adaptovat i pro 155mm zbraň s hlavní dlouhou 39 ráží (zhruba 6 metrů), případě i pro dělo ráže 105 mm. V případě standardní instalace houfnice 155mm/L52 je ve věži umístěno 30 nábojů a adekvátní množství prachových náplní. Nabíjecí zařízení je plně automatické a může pracovat s modulárními náplněmi.
Tato schopnost je využívána především v režimu Multiple Round Simultaneous Impact (MRSI), který umožňuje zasažení cíle více granáty současně. Maximální rychlost palby se pohybuje od 6 do 8 výstřelů za minutu, což závisí na počtu použitých prachových náplní. Dostřel s nepoháněnou municí je asi 30 km, ale náboje s dnovou složí (base‑bleed) lze vypálit na vzdálenost více než 40 km. Vlastní zbraň je totožná s houfnicí PzH 2000, a tak lze počítat také s použitím jihoafrické munice VLAP, s níž má PzH 2000 dostřel dokonce 56 km.
Systém řízení palby dokáže přijímat informace o polohách cílů v reálném čase a programovat i granáty s družicovým naváděním. Kabina poskytuje balistickou ochranu a je odolná proti účinkům zbraní hromadného ničení. Kromě německé armády už se objevili další vážní zájemci o AGM. Jako pravděpodobný první zahraniční uživatel se rýsuje Austrálie.
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TTD věže AGM
Osádka
2 muži
Délka
10,42 m
Šířka
2,97 m
Výška
3,06 m
Hmotnost
12,5 t
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