APSB-6,0-40-10:
KAMAZ pro mimořádné události

Zřídkakdy zmiňovanou, ale důležitou součást ruských ozbrojených sil představují útvary, které se starají o bezpečnost na vojenských základnách, vlastně armádní hasiči a záchranáři. Často musejí operovat v extrémně nebezpečných podmínkách, k čemuž potřebují i skutečně speciální techniku, která zahrnuje také obrněné požární vozy.

Na výstavě RAE-2015 v Nižním Tagilu se kromě mnoha nových zbraňových systémů ukázaly také prostředky z oblasti vnitřní bezpečnosti, tedy např. hasičská a policejní technika. Vozidlo APSB-6,0-40-10, které tam vystavovala firma OAO Požtěchnika z města Toržok, se dá popsat jako určitý „průnik“ vojenské a hasičské sféry, jelikož jde o pancéřovaný požární a záchranný vůz. Vznikl hlavně pro hasičské jednotky ozbrojených sil, které mají zasahovat na základnách při nehodách, haváriích a jiných mimořádných událostech.

Pancéřovaná kabina a nástavba
Oficiální označení APSB-6,0-40-10 uvádí, že jde o obrněný požární a záchranářský automobil (avtomobil požarno-spasatělnyj bronirovannyj), a sděluje i hlavní parametry účelové nástavby vozu. Z čísel lze tudíž odvodit, že má nádrž na vodu o objemu 6 kubických metrů, proudnici o maximálním průtoku 40 litrů vody za sekundu a manipulační rameno s pracovní výškou až 10 metrů. Coby podvozek slouží osmikolový automobil KAMAZ-63501, jehož dieselový agregát KAMAZ-740.50 produkuje výkon 265 kW. Kvůli předpokladu nasazení v situacích, kde hrozí mohutné exploze, střepiny apod., bylo rozhodnuto zkonstruovat tento požární vůz jako vysoce odolný, resp. obrněný. Kabina a klíčové části nástavby jsou tedy zhotoveny z pancéřové oceli, která podle normy GOST R 50963-96 nabízí odolnost na úrovni 5, což znamená ochranu proti průbojné munici kalibru 7,62x54 mm. Zbylé části pak odpovídají úrovni 2, tzn. odolnosti vůči pistolové munici ráže 9x21 mm. V kabině se nalézají sedadla pro tříčlennou osádku a důraz se kladl též na možnost ovládat všechny funkční prvky dálkově z kabiny. V nástavbě je umístěno vodní čerpadlo NCPN-40/100 a vedle výše zmíněné nádrže na 6 m3 vody rovněž nádrž na 400 litrů protipožárního pěnidla. Mezi kabinou a nástavbou se pak nachází sklopná dálkově řízená proudnice s max. průtokem 40 litrů vody za sekundu.

Široké spektrum účelové výbavy
V zádi nástavby je vestavěn hydraulický naviják na hadice, který je spojený se 120 m dlouhou hadicí o průměru 38 mm. Další důležitý prvek výbavy vozu představuje jeřábové manipulační rameno, během jízdy složené na horní straně nástavby. Má třídílnou konstrukci, standardně se na konci nachází pracovní drapák a rameno dovede pracovat v horizontální vzdálenosti 9,4 m, resp. v maximální výšce přes 10 m, případně i v hloubce asi 6 m pod úrovní povrchu. Nosnost manipulátoru činí 4200 kg a ovládání probíhá elektrohydraulicky. APSB-6,0-40-10 je opatřen také čelní šípovou buldozerovou radlicí o šířce 2,5 m. Samozřejmostí je též transport širokého spektra požárního náčiní, které zahrnuje mj. čtyři hasičské přístroje OP-4, několik druhů hadic a spojek, oblek pro vysoké teploty TOK-200, záchranné lano s délkou 30 m, svítilny, pracovní nářadí a velkou lékárničku. Spojení zajišťují tři přenosné vysílačky Motorola GP-040, vozidlo má rovněž terminál navigace GLONASS a videokamery pro pozorování celého okolí. Stojí za zmínku, že APSB-6,0-40-10 byl poprvé nasazen ještě v době testů, a to v roce 2011 při požáru muničního skladu u města Urman. Výsledky byly výtečné a podpořily rozhodnutí ministerstva obrany zahájit nákupy těchto obrněnců. Na ruských armádních a námořních základnách by tak již měla být k dispozici zhruba stovka APSB-6,0-40-10.
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TTD vozu APSB-6,0-40-10
Standardní osádka
3 muži
Provozní hmotnost
26 750 kg
Celková délka
12,0 m
Celková šířka
2,5 m
Celková výška
4,0 m
Výkon motoru
265 kW
Max. rychlost
90 km/h
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