FFG Wisent 2:
Víceúčelový podpůrný obrněnec

Obrněná ženijní a vyprošťovací vozidla pořád reprezentují důležitou součást podpory činnosti tanků. Většina moderních typů tanků proto dala vznik i příslušných pomocným derivátům, což se týká i úspěšného typu Leopard 2. Do spektra jeho verzí před několika lety přibyl další stroj, který vyniká schopností plnit obě výše zmíněné role.

Německý Leopard 2 zajisté náleží mezi nejpovedenější a komerčně nejúspěšnější tanky, jež se v západním světě objevily. Nyní ho provozují ozbrojené síly sedmnácti zemí a je možné, že se tento počet ještě zvýší. O kvalitě tohoto vozidla vypovídá i široké spektrum odvozených verzí, které plní různé podpůrné úkoly. Coby příklad lze zmínit vyprošťovací BPz 3 Büffel či ženijní vozidlo Kodiak. Dalším pozoruhodným derivátem je Wisent 2, který vyvinula firma FFG jako univerzální pomocné vozidlo, které se dá konfigurovat pro poslání obrněného vyprošťovacího obrněnce i výkonného stroje pro ženijní práce. V souladu s německou tradicí dostal i „zvířecí“ jméno, které tentokrát v češtině znamená „zubr“.

Idea víceúčelového obrněnce
Německá firma FFG (Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft) se dlouhé roky zabývá údržbou, opravami a přestavbami vojenských vozidel zejména pro Bundeswehr. Logicky má tedy velké zkušenosti také s vozidly řady Leopard. Na základě obrněnce Leopard 1, resp. na základě jeho vyprošťovací varianty Bergepanzer 2 vyvinula zdokonalené vozidlo, označované nejprve jako Bergepanzer Wisent a potom jenom jako Wisent, dnes též jako Wisent 1. Od původní podoby, která sloužila opravdu jen jako vyprošťovací a tažný prostředek, se odlišuje zejména tím, že je možno jej během několika hodin (a to i v polních podmínkách) změnit na obrněné vozidlo pro ženijní zemní práce. Využívá některé prvky z tanků Leopard 2 (především výkonnější motor), pro jejichž podporu je určen. Jedná se tedy fakticky o levnější alternativu k vozidlům, jež jsou zkonstruována přímo na podvozku Leopard 2. Společnost FFG se ovšem nespokojila s tím, že Wisent dosáhl několika i vývozních úspěchů, např. kontraktu na pět vozidel pro Dánsko (které tyto obrněnce s úspěchem nasadilo v Afghánistánu), a rozhodla se pokračovat v rozvoji tohoto konceptu. V roce 2009 tak dokončila vývoj vozidla Wisent 2, jež už je postavené na podvozku tanku Leopard 2, avšak principiálně představuje pokračování filozofie předcházejícího typu, a tudíž dokáže zastávat úlohy obrněného vyprošťovacího vozidla (Armoured Recovery Vehicle) i obrněného ženijního vozidla (Armoured Engineer Vehicle). Přestavbu mezi oběma režimy je možno i v polních podmínkách provést do pěti hodin.

Akcentování vysoké odolnosti
Vozidlo pohání tentýž motor jako samotný tank Leopard 2, tedy turbodieselový dvanáctiválec MTU MB 873 Ka501 o objemu 47 600 cm3, jenž produkuje výkon kolem 1100 kW. O přenos výkonu se stará samočinná elektrohydraulická převodovka RENK HSWL 354, jež nabízí čtyři stupně vpřed a dva vzad. Motor i převodovka jsou konstruovány jako „power-pack“, a tudíž je lze snadno vyměnit jako jeden celek. Vozidlo dosahuje rychlosti až 68 km/h a překoná svislou překážku o výšce 1,15 m, případně příkop široký 3 m. Osádku vozidla Wisent 2 představují tři muži, a to řidič, operátor systémů a velitel; poslední z nich může obsluhovat rovněž volitelnou obrannou výzbroj, a sice dálkově ovládaný kulomet M2HB kalibru 12,7 mm. Značný důraz se klade na ochranu vozidla, které nese pancéřování zajišťující balistickou odolnost podle normy NATO STANAG 4569 Level 5, což znamená vzdorování kanonům ráže 25 mm. Pochopitelně je implementována i kvalitní ochrana proti minám, jež odpovídá NATO STANAG 4569 Level 4A/4B, takže Wisent 2 odolává explozi protitankové miny s náplní 10 kg TNT pod kterýmkoli místem podvozku. V případě zájmu zákazníka lze obrněnec vybavit také modulární přídavnou pasivní či dynamickou ochranou mj. proti účinkům kumulativních hlavic. Vnitřek obrněnce je opatřen vrstvou chránící osádku vůči střepinám, samozřejmostí je filtrační a ventilační systém proti účinkům ZHN nebo automatické hasicí zařízení.

Nabídka pracovních nástrojů
Vozidlo je vybaveno dvěma navijáky, hlavním a pomocným. První z nich vyvine sílu 40 tun a disponuje ocelovým lanem dlouhým 170 m o průměru 33 mm. Pomocný naviják vyvíjí sílu až 3 tuny a patří k němu lano dlouhé 300 m s průměrem 8 mm. Jestliže má Wisent 2 působit jako obrněné vyprošťovací vozidla (konfigurace ARV), pak jeho základní nástroj představuje jeřáb s ramenem s nosností 32 tun. Na přední část vozidla se zpravidla montuje buldozerová radlice o výšce 1 m a šířce 3,54 m, kterou lze ovšem zvětšit i na 4,14 m. Obrněnec je schopen pomocí této radlice zpracovat až 400 m3 zeminy za hodinu. Dále je uzpůsoben tak, aby mohl přepravit jeden „power-pack“ z tanku Leopard 1 nebo 2 (hmotnost 4,7 nebo 6,2 tuny). Pak jeho největší rychlost klesá na cca 40 km/h, což je současně největší rychlost během vyprošťování v terénu. Při tažení jiného vozidla činí maximální rychlost pohybu přibližně 15 km/h. Jestliže je potřeba vozidlo pro ženijní zemní práce (konfigurace AEV), provádí se především záměna jeřábového ramene za bagrové rameno s dosahem více než 9 m, na němž se nachází lžíce o objemu kolem 1,3 m3. Rameno se může dostat do hloubky až 4,4 m a do lžíce se dají nabrat čtyři tuny zátěže. Wisent 2 v režimu AEV může přemístit až 260 m3 zeminy za hodinu. Kromě lžíce lze rameno vybavit i jinými nástroji, jako je drapák, vrtací hlava, malé demoliční těleso apod. Na příď lze kromě radlice namontovat různé pluhové, cepové a válcové odminovací systémy, zařízení pro značení vyčištěného prostoru a různé druhy lžic či radlic.

Možnosti a první objednávky
Wisent 2 je dále vybaven i „chytrou“ elektronickou ovládací soustavou pro veškerou pracovní hydrauliku, která může samočinně rozpoznat připojené zařízení a nastavit jeho ovládání. Díky tomu a díky součástkové kompatibilitě cca 95 % je přestavba mezi režimy ARV a AEV rychlá a snadná. Jedná se v podstatě jen o mechanickou výměnu příslušných pracovních zařízení, jež jsou připojena k příslušným bodům na přední a horní části obrněnce. O zbytek už se poté stará onen „inteligentní“ ovládací systém. V režimu ARV může Wisent 2 vyprošťovat zapadlá nebo poškozená vozidla, táhnout je a pomáhat při jejich opravách, neboť je schopný zvednout celou věž obrněnce Leopard 2. Konfigurace AEV slouží pro rozsáhlé spektrum ženijních prací, jako je vytváření nebo naopak odstraňování zemních překážek či likvidování min. Počítá se rovněž s jeho nasazením přímo v boji, kdy postupuje v jednom sledu s útočícími silami a pomáhá jim procházet skrz překážky v obraně nepřítele. Skutečně výjimečné kapacity podpůrného vozidla Wisent 2 samozřejmě brzy přilákaly zahraniční zájemce. Jako první si ho roku 2012 objednala Kanada, a to v počtu dvanácti kusů, které vznikají přestavbou tanků Leopard 2 již zavedených v kanadské armádě. Stejný postup zvolilo v květnu 2015 i Norsko, kde by mělo jít o šest kusů. Vozidla Wisent 2 mají odebírat i Katar a Spojené arabské emiráty (a patrně i Saúdská Arábie), avšak v jejich případě půjde o nově postavené exempláře. 
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Parametry vozidla Wisent 2 v obou režimech

ARV
AEV
Prázdná hmotnost
57,0 t
60,0 t
Provozní hmotnost
69,5 t
69,5 t
Celková délka
9,26 m
10,50 m
Celková šířka
3,54 m
3,54 m
Celková výška
2,78 m
3,10 m
Světlá výška
0,54 m
0,54 m
Výkon motoru
1100 kW
1100 kW
Max. rychlost vpřed
68 km/h
68 km/h
Max. rychlost vzad
41 km/h
41 km/h
Dojezd na silnici
650 km
650 km
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