BMR-3MA Vepr:
Vyšší bezpečnost pro ruské ženisty

Vozidlo BMR-3M od ruské společnosti Uralvagonzavod se v oblasti speciálních odminovacích prostředků nesporně řadí na světovou špičku. V červenci 2017 navíc ruští ženisté získali první exempláře zdokonaleného provedení BMR-3MA. 

Obrněnec BMR-3 (bojevaja mašina razminirovanija) neboli Kort-B byl postaven na šasi T-72, avšak novější BMR-3M Vepr (čili Objekt 197) už využívá šasi T-90. Ruská armáda provozuje tyto obrněnce u svých ženijních jednotek, které v létě dostaly první exempláře modernizované verze BMR-3MA. Lze říci, že spolu s roboty „rodiny“ Uran (více v č. 7/2016) jde o další krok v úsilí vybavit ženisty odminovacími systémy bez osádky.

Společník tanků a motostřelců
Vozidlo BMR-3M převzalo bez větších změn šasi typu T-90 včetně motoru V-92S2, ale korba neslouží jako základna pro otáčivou věž, nýbrž pro masivní pevnou nástavbu. Vedle operátora a řidiče nabízí prostor pro trojicí ženistů. Chrání ji bloky dynamického pancéřování Kontakt-1 a na horní části nese dálkově ovládané střeliště s 12,7mm kulometem Kord, zatímco na rozích nástavby se nachází osm 81mm dýmových granátometů systému 902B Tuča. Obrněnec vznikl jako specializovaný odminovací prostředek především k likvidaci protitankových min, a proto slouží k postupu v součinnosti s tankovými a mechanizovanými silami, jimž se tedy musí plně vyrovnat z hlediska pohyblivosti i odolnosti. Samotné pracovní zařízení se upevňuje na přední část korby až v prostoru činnosti, kdežto v pochodové podobě se transportuje na konstrukci na zádi nástavby. K manipulaci se užívá jeřáb o nosnosti 2,5 tuny. K dispozici je několik zařízení pro různé podmínky, např. typ TMT-K k odminování dvou pruhů odpovídajících šířce pásů či typ TMT-S zajišťující plošné odminování, avšak patrně nejčastěji se používá zařízení KMT-7, jež se doplňuje elektromagnetickým systémem EMT.

Válce, pluhy a elektromagnety
Zařízení KMT-7 spojuje tlakový a nožový princip a tvoří ho dvě zrcadlově symetrické sestavy pracovních nástrojů. Každá zahrnuje dopředu vysunuté válcové těleso pro tlakové odminování a nožový pluh na vyorávání min, jenž přiléhá k čelu korby vozidla BMR-3M. Každá z dvojice sestav dovede spolehlivě vyčistit asi 80 cm široký pás a válce jsou vyrobeny tak, aby přečkaly účinky výbuchů minimálně deseti protitankových min TM-57. Na rámech sestavy KMT-7 pak většinou bývají též dva nápadné štíhlé válce, zvednuté šikmo vpřed. Jde o elektromagnety, jež tvoří prvky zařízení EMT, jež může aktivovat miny s magnetickými zapalovači do vzdálenosti zhruba jednoho metru. Součástí výbavy BMR-3M je i generátor rušivých signálů, který slouží pro zneškodnění na dálku odpalovaných náloží. Na zádi vozidla je umístěna také schránka pro praporky, jimiž se označuje bezpečná cesta minovým polem. Nová verze BMR-3MA, která se na světovém trhu nabízí jako BMR-3MS, se dá celá řídit i dálkově, popř. může postupovat dle předem zadané trasy. Úspěšnými testy ale už v roce 2016 prošla i obměna, jež vznikla v rámci úkolu OKR Prochod-1 a pracuje jako plně autonomní robot.
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Parametry vozidla BMR-3MA
Osádka + výsadek
2 + 3
Hmotnost vozidla
44 tun
Délka korby
6,92 m
Celková šířka
3,78 m
Celková výška
2,93 m
Světlá výška
0,37 m
Výkon motoru
746 kW
Max. rychlost
50 km/h
Pracovní rychlost
12 km/h
Dojezd na silnici
650 km
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