EFSS:
Nový minomet námořní pěchoty

Americká námořní pěchota zkouší nový 120mm minomet, který se má stát jedním z prostředků palebné podpory expedičních sil. Při vývoji minometu EFSS byl kladen důraz hlavně na snadnou přepravu vzduchem v konvertoplánu MV‑22B Osprey.

Americká námořní pěchota počítá s operacemi v zahraničí, pro které jsou určeny expediční síly Marine Air‑Ground Task‑Force (MAGTF). Hlavní devizou MAGTF má být vysoká pohyblivost, díky které se bude schopna rychle dostat na místo krize, rozmístit se a účinně zasáhnout. K tomu budou samozřejmě třeba výkonné, ale přitom lehké zbraně. Dělostřelectvo MAGTF tak budou tvořit tři hlavní systémy, a to 155mm houfnice M777, raketomet HIMARS a minomet EFSS (Expeditionary Fire Support System).

120mm minomet z Francie
Historie nové zbraně sahá do druhé poloviny devadesátých let, kdy námořní pěchota testovala několik modelů lehkých minometů. V roce 2001 pak oficiálně vyhlásila požadavky na komplet EFSS, mezi nimiž figurovala i snadná doprava v konvertoplánu MV‑22B Osprey. Výběrové řízení proběhlo roku 2004 a v listopadu 2004 byl vítězem vyhlášen návrh skupiny, kterou vede firma General Dynamics. Nyní probíhají vojskové testy minometu a počáteční operační způsobilosti má být dosaženo v roce 2007.
Kompletní systém EFSS tvoří čtyři součásti. První je vlastní 120mm minomet s drážkovanou hlavní, který má tovární označení RT 120. Jeho výrobcem je francouzská firma TDA Armaments, jež funguje jako společný podnik firem EADS a Thales. K dispozici je široká škála nejrůznějších typů hladké i drážkované munice včetně tříštivých, průbojných a osvětlovacích granátů. Dostřel za použití standardní munice je 8 km, ale střely s raketovými urychlovači dolétnou až na vzdálenost 13 km. V roce 2007 bude zaveden granát VLR‑RAP s dosahem 17 km. Ke zbrani je připojen balistický počítač firmy General Dynamics Canada.
V rámci kompletu EFSS je minomet umístěn na dvoukolové tažené lafetě a tato verze váží cca 630 kg. V nabídce firmy TDA však je i samohybná varianta 2R2M (Rifled Recoiled Mobile Mortar), která má nabíjecí mechanismus s rychlostí až 14 ran za minutu. Dnes je zavedena v armádě Francie v obrněném transportéru VAB. Zřejmě se dostane i do výzbroje americké námořní pěchoty, jež chce nahradit 81mm minomet M252 ve vozidle LAV‑M.

Prime Mover a ITV
Druhou částí EFSS je dvoukolový přívěs vezoucí 36 granátů pro minomet, tzv. Ammunition Trailer. Zbývající dva prvky kompletu EFSS jsou dva terénní automobily, z nichž jeden táhne minomet a druhý přívěs s municí. Tyto džípy jsou označovány jako EFSS Prime Mover. Jde o výrobky firmy American Growler, která sídlí ve floridském městě Ocala a staví vozidla na základě součástek armádního džípu M151. EFSS Prime Mover je odvozen od civilního modelu UV 100 DB a pohání jej turbodieselový motor o výkonu 98 kW s čtyřstupňovou samočinnou převodovkou. Motor může spalovat letecký benzín, tedy palivo motorů MV‑22B.
Všechny prvky kompletu EFSS jsou dimenzovány tak, aby byl celý EFSS dopravitelný ve dvou konvertoplánech MV‑22B Osprey s tím, že první ponese Prime Mover s minometem a druhý Prime Mover se zásobou munice. Stojí za zmínku, že nákladní prostor MV‑22B má šířku asi 170 cm, zatímco minomet má šířku přes 193 cm. Firma TDA to vyřešila konstrukcí lafety, díky níž je možné překlopit závěsy kol dozadu a minomet tak zúžit.
Předpokládá se, že bude dodáno devět kompletů EFSS pro zkoušky a 60 sériových kompletů pro operační použití. American Growler navíc získal ještě další kontrakt. Vozidlo EFSS Prime Mover se totiž při testech osvědčilo tak, že námořní pěchota projevila zájem o jeho prodlouženou verzi ITV (Internally Transportable Vehicle) pro útočné operace. Má stejný motor jako Prime Mover, hlavní výzbroj tvoří 40mm granátomet Mk.19 nebo 12,7mm kulomet M2 na lafetě a sekundární výzbrojí je 5,56mm kulomet M249 SAW. Počet objednaných ITV může dosáhnout až 650, ale pravděpodobný počet je okolo 450. Celková hodnota programů EFSS a ITV zřejmě dosáhne 300 milionů dolarů.
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