IMZ‑8.1030 Gear-up

V Rusku mají vojenské motocykly dlouhou tradici. Měl by na ni navázat motocykl IMZ‑8.1030 Gear‑up, který může být vyzbrojen řadou účinných zbraní včetně protitankových střel.

Ruské ozbrojené síly vždy přikládaly motocyklům nemalý význam, o čemž svědčí popularita motocyklů Dněpr a Ural. Výrobcem typu Dněpr byl Kyjevský motocyklový závod, zatímco typ Ural vyráběl Irbitský motocyklový závod (IMZ). Druhý jmenovaný podnik stále pokračuje v produkci motocyklů převážně pro civilní trh, avšak v jeho nabídce je také motocykl se sajdkárou IMZ‑8.1030, který byl navržen pro vojenské použití.

Ve vojenských barvách
Motocykl IMZ‑8.1030 je nabízen pod názvem Gear‑up, v některých zemích včetně České republiky se prodává i jako Ranger 750. Je zástupcem kategorie speciálních terénních motocyklů schopných plného nasazení i v těch nejnáročnějších podmínkách. Je určen především pro vojenské, policejní a další ozbrojené složky, i když se pochopitelně může dobře uplatnit i v civilním sektoru, například v lesním hospodářství.
Z konstrukčního hlediska se jedná o klasický terénní motocykl s jednomístnou sajdkárou připojenou k pravé straně. Pohání jej čtyřtaktní dvouválcový agregát IMZ o zdvihovém objemu 745 cm3, jehož maximální výkon je 26,5 kW. Převodovka je čtyřstupňová a elektrický rozvodný systém užívá napětí 12 voltů. Motor pohání hřídel, ke kterému je připojeno zadní kolo vlastního motocyklu a rovněž kolo sajdkáry. Gear‑up dosahuje na silnici rychlosti 105 km/h a i v těžkém terénu se může pohybovat rychlostí přes 70 km/h. Se základní palivovou nádrží o objemu 19 litrů ujede na silnici vzdálenost 240 km a s přídavnou nádrží dokonce 365 km. Firma IMZ už připravuje výkonnější verzi motocyklu, kterou by měl pohánět motor o výkonu 33 kW.
Není bez zajímavosti, že motocykl Gear‑up je prodáván pouze ve „vojenských“ barvách. Kromě matné zelené je k dispozici matná zeleno‑hnědá evropská „lesní“ kamufláž, dále matná oranžová a žlutá „pouštní“ kamufláž a kupodivu rovněž matné bílé zbarvení obvyklé u mírových jednotek OSN. To může naznačovat, s jakými zákazníky IMZ především počítá.

Tříkolový lovec tanků
Vojenské verze motocyklu IMZ‑8.1030 se však od těch civilních zásadně odlišují možností nést zbraně. Základní vojenská verze má na přední části sajdkáry úchyt, k němuž lze připojit 7,62mm kulomet PKMB nebo 30mm automatický granátomet AGS‑17. Pokud je použit kulomet, v sajdkáře lze vézt až tři náhradní zásobníky, každý se 100 náboji. Perspektivně se zvažuje možnost instalace modernějšího 30mm granátometu AGS‑30 i jiných zbraní.
Největší zájem ovšem vzbudila protitanková varianta motocyklu Gear‑up, která je na trhu se zbraněmi nabízena jako IMZ‑8.1030 ATGM. K pravému boku sajdkáry je připojeno trubkové odpalovací zařízení 9P135M1 určené pro protitankové řízené střely systému 9K111‑1M Konkurs‑M. Jedná se o ruský protějšek americké zbraně TOW. Navádění je poloautomatické, maximální dostřel je 4000 m a tandemová hlavice probíjí pancíř o ekvivalentní síle 800 mm. Odpalovací zařízení je vybaveno infračerveným senzorem. Kromě první rakety v samotném odpalovacím zařízení uveze IMZ‑8.1030 ATGM ještě jednu další raketu.
Typ IMZ‑8.1030 ATGM byl předveden na výstavách Ural Expo Arms 2000 a 2002, kde se setkal s velkým zájmem. Zkoušely jej ruské výsadkářské jednotky a šest motocyklů testovali i ruští vojáci sil KFOR v Kosovu. Objevil se i zájem ze strany Číny, Vietnamu a arabských a latinskoamerických zemí. Motocykl Gear‑up tak má šanci navázat na velké úspěchy legendárních ruských vojenských motocyklů Ural.
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TTD motocyklu IMZ‑8.1030 Gear-up
Celková délka
2580 mm
Celková šířka
1700 mm
Celková výška
1100 mm
Světlá výška
125 mm
Prázdná hmotnost
335 kg
Max. hmotnost
620 kg
Výkon motoru
26,5 kW
Max. rychlost
105 km/h
Max. dojezd
365 km
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