IMI Combat Guard:
„Monster truck“ izraelské armády

U izraelského průmyslu jsme si už zvykli, že leckdy přichází s neobvyklými až bizarními konstrukcemi. K nejnovějším příkladům náleží terénní vozidlo Combat Guard, které se veřejnosti představilo na veletrhu Eurosatory 2014.

Izraelské obranné síly musí dlouhodobě čelit široké škále hrozeb od konvenčního konfliktu po teroristické útoky. Mezi jejich důležité úkoly tak patří ostraha nepřehledné státní hranice, boje a hlídkování v městské zástavbě, doprovázení konvojů nebo překvapivé preventivní údery. To všechno jsou náročná a nebezpečná poslání. Právě pro takové situace vytvořila zbrojovka IMI (Israel Military Industries) obrněné vozidlo Combat Guard, popisované i jako „nejextrémnější terénní vozidlo“, jaké dnes na světě existuje.

Obrovská pohyblivost a odolnost
Vozidlo Combat Guard (někdy psáno i dohromady jako CombatGuard) na pohled vypadá spíš jako „monster truck“ či obrovská závodní „bugina“. A není to náhoda, protože společnost IMI při jeho vývoji spolupracovala se značkou Ido Off Road Center, jež se zabývá právě vývojem terénních závodních automobilů. V každém případě tak vznikl skutečně neobvykle vyhlížející prostředek, u něhož jistě ihned zaujme čtveřice obrovských kol, z nichž každé má pneumatiku o průměru 137 cm a hmotnosti skoro 90 kg. Pneumatiky přesahují rozměry karosérie, takže se dá teoreticky počítat s nájezdovým úhlem 90 stupňů. Vozidlo zvládá opravdu extrémní terénní podmínky včetně úhlu stoupání až 70 stupňů a kolmé překážky o výšce 1 metru. Současně ale dokáže vyvinout nečekaně vysokou rychlost (150 km/h) i na rovném pevném povrchu. Za své působivé výkony nevděčí jenom pozoruhodné konstrukci podvozku, ale také silnému motoru, jímž je turbodieselový agregát General Motors Cobra s objemem 6,5 litru a výkonem 224 kW. Vozidlo je opatřeno poloautomatickou převodovkou se čtyřmi stupni vpřed a jedním vzad, má navíc redukci k synchronizaci obou náprav v těžkém terénu. Combat Guard nese pancíř, který odpovídá normě odolnosti NATO STANAG 4569 Level 4, což znamená, že by měl odolávat i protipancéřové munici z kulometů kalibru 14,5×114 mm. Podvozek by pak měl ustát dokonce explozi protitankové miny s náloží 6 kg trinitrotoluenu.

Ochranná soustava Bright Arrow 
Vedle kompozitního pancéřování však Combat Guard chrání také tzv. systém aktivní ochrany, který je zkombinován s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí. Celý tento komplex nese jméno Bright Arrow. Na povrchu vozidla lze vidět tři zvláštně tvarované bloky, což je ve skutečnosti senzorová komponenta onoho systému, přesněji řečeno tři ploché radiolokační antény RPS-10 a elektrooptické senzory. Pomocí nich se detekují granáty z protitankových kanonů, projektily z pancéřovek nebo naváděné protitankové rakety. Po zjištění takovéto hrozby systém zahajuje protiopatření. Na dálkově ovládané zbraňové stanici na střeše vozidla se nacházejí dva vrhače, z nichž se vystřelí ochranné projektily, které blížící se hrozbu zlikvidují. Systém navíc dokáže automaticky vypočítat pozici, odkud protivník vypálil, takže lze ihned zahájit odvetnou palbu. K tomu je určen 7,62mm kulomet se zásobou 460 nábojů, také umístěný na oné stanici. V této základní podobě je Combat Guard koncipován jako univerzální terénní vozidlo, jež dopraví až osm vyzbrojených mužů. Pokud se ale počet osob redukuje na dvě, může transportovat náklad o hmotnosti 1500 kg. Firma IMI ale perspektivně počítá i s vývojem dalších specializovaných variant vozidla Combat Guard, jako může být mj. silněji vyzbrojené vozidlo palebné podpory, vozidlo velitelské, průzkumné či pro evakuaci raněných. Vedle izraelské armády již o Combat Guard jeví velký zájem i ozbrojené síly dalších zemí.
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Parametry vozidla IMI Combat Guard
Dopravní kapacita: 6 až 8 mužů
Bojová hmotnost: 8000 kg
Užitečná nosnost: 1500 kg
Výkon motoru: 224 kW
Max. rychlost na silnici: 150 km/h
Max. rychlost v terénu: 120 km/h
Max. operační dosah: 800 km
Světlá výška: nastavitelná do 70 cm
Hloubka brodu bez příprav: 150 cm
Překonání kolmé překážky: 100 cm
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