Rheinmetall Gavial

Zbrojní spolupráce mezi zeměmi Evropské unie se stále rozvíjí. Příkladem je terénní vozidlo Rheinmetall Gavial, které vzniklo jako německá obměna francouzského vozidla A4 AVL a jehož motor dodává italská firma Iveco.

V loňském roce prezentovala německá firma Rheinmetall trojici terénních vozidel pro německou armádu. Paradoxně ale ani jedno z nich není její vlastní výrobek. Nejtěžší Yak je pancéřovanou obměnou švýcarského vozidla Duro III 6×6 (více v ATM 11/2005), střední Caracal vychází z italského typu Iveco LMV (více v ATM č. 6/2006) a nejlehčí Gavial je německá varianta francouzského typu Panhard/Auverland A4 AVL.

Francouzské kořeny
Firma Panhard patří k nejstarším automobilovým výrobcům světa, protože první vozidlo této značky vyjelo na silnice už v roce 1890. Patřila také k prvním, které začaly vyrábět pancéřovaná vozidla. Od poloviny 20. století vyvinula celou řadu úspěšných typů vozidel včetně obrněného transportéru VCR či průzkumných vozidel ERC a AML. Úspěchy zaznamenává rovněž moderní obrněný automobil VBL. Firma Panhard byla po 40 let součástí koncernu Peugeot, který ji však v dubnu 2005 prodal další respektované francouzské značce Auverland. Jistě stojí za zmínku, že značky Panhard či Auverland nese přibližně 18 000 vojenských vozidel, která slouží v téměř padesáti zemích světa.
Jedním z produktů zbrojovky Panhard/Auverland je lehké obrněné vozidlo A4 AVL (Armoured Vehicle Light), ve francouzštině PHP (Petit Véhicule Protégé). Vychází z terénního vozu A4, oproti němuž se však vyznačuje výrazně vyšší odolností. Kvality typu A4 AVL ocenila francouzská armáda, která v prosinci roku 2004 objednala celkem 933 kusů. Automobil A4 AVL si s velkým zájmem prohlédli také členové americké námořní pěchoty. Dalším vážným zájemcem se stal německý Bundeswehr, který hodlá koupit lehké pancéřované automobily pro průzkumné, velitelské či spojovací úkoly. Německá zbrojovka Rheinmetall tedy navázala partnerství s francouzskou společností Panhard/Auverland a dohodla výrobu A4 AVL v Německu pod názvem Gavial.

Pancíř z oceli a hliníku
Rheinmetall Gavial je až na několik výrobních detailů přesnou kopií francouzského typu A4 AVL. Jde o klasicky řešený obrněný automobil s uspořádáním podvozku 4×4. Pohon zajišťuje italský čtyřválcový dieselový agregát Iveco o objemu 2800 cm3. Splňuje standardy EURO III a dodává maximální výkon 107 kW. Převodovka je samočinná čtyřstupňová a na nejvyšší stupeň může automobil dosáhnout rychlosti 120 km/h. Může se brodit do hloubky 53 cm a s plnou nádrží o objemu 125 litrů ujede 800 km.
Kromě řidiče a spolujezdce může Gavial dopravit až pět vojáků s výzbrojí. Odolnost prostoru osádky splňuje standardy STANAG 4569 Level 2, motor má pancéřování úrovně STANAG 4569 Level 1 a pancéřovaná podlaha odolává účinku protipěchotních min podle normy DM 31. Pancéřování karoserie je složené ze dvou kovových vrstev; vnitřní tvoří 6 mm silné pláty oceli, vnější je 10 mm silná deska z hliníku. Tato kombinace spolehlivě zastaví kulky z malorážových ručních zbraní a střepiny z ručních granátů či protipěchotních min.
Ve volitelném vybavení je například systém centrálního huštění pneumatik, elektrický naviják, konzola pro anténu nebo střešní průlez s lafetou pro zbraň. Bundeswehr hodlá na lafetu umístit kulomet nebo 40mm granátomet. Velkou výhodou automobilu Gavial je bojová hmotnost 5 tun, neboť díky ní jej lze přepravit i ve vrtulníku CH‑53. Prototyp automobilu Gavial převzal Bundeswehr v dubnu 2006 a nyní již probíhají srovnávací testy. Rozhodnutí o nákupu vozidel Gavial má padnout ještě letos.
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TTD vozidla Rheinmetall Gavial
Celková délka
4282 mm
Celková šířka
1970 mm
Celková výška
2135 mm
Světlá výška
272 mm
Prázdná hmotnost
3870 kg
Užitečné zatížení
1130 kg
Max. hmotnost
5000 kg
Max. rychlost
120 km/h
Dojezd na silnici
800 km
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