Hanwha Tigon:
Jihokorejský exportní obrněnec

V minulém čísle jsme se detailně věnovali jihokorejským kolovým obrněným transportérům od firmy Hyundai Rotem, která s nimi usiluje i o úspěch na světovém trhu. Stejné záměry ale mají i jiné společnosti z Korejské republiky, např. Hanwha Defense, jež za spolupráce s malajským průmyslem vyvinula šestikolový obrněnec Tigon.

V oboru kolových obrněných transportérů dominují typy s osmi koly, ale v jihovýchodní Asii, Africe či Latinské Americe dosud existuje i zájem o šestikolové typy. Jejich nižší hmotnost je totiž činí vhodnějšími pro regiony s bažinatým terénem (a)nebo horšími komunikacemi. Proto taková vozidla vyrábí a používá též např. Jižní Korea, která nejspíše počítá s nasazením svých ozbrojených sil v jihovýchodní Asii a má v této oblasti několik dobrých zákazníků, mezi nimi Malajsii, která chce kupovat nová obrněná vozidla.

Úspěch obrněnce Black Fox
Malajská armáda provozuje mj. přes tři stovky starých německých kolových obrněnců Condor či přes 180 belgických vozidel SIBMAS. Oba typy jsou již zjevně zastaralé, a ačkoli se někdy mluví i o jejich modernizaci, pravděpodobnější se jeví pořízení nové čtyřkolové či šestikolové obrněné platformy. Mezi kandidáty se řadí např. turecké vozidlo FNSS Pars, avšak v seznamu se objevil také zcela nový obrněnec jménem Tigon, jenž se poprvé představil v dubnu 2018 na výstavě DSA konané právě v Malajsii. Kořeny zrodu tohoto vozidla sahají až do první dekády nového tisíciletí, kdy byly vyvinuty tři konkurenční typy jihokorejských obrněnců pro vývoz i pro domácí armádu. Ta si vybrala typ Scorpion značky Hyundai Rotem (následně zařazený do služby jako K808 a K806), ale úspěchu dosáhl také konkurenční typ Black Fox, která nabízela firma Doosan Infracore. Na jeho bázi totiž vznikl obrněnec Tarantula, který si pořídila armáda Indonésie. Značku Doosan Infracore pak převzala korporace Hanwha, kde funguje jako divize Hanwha Defense. Zkušenosti s provozem vozidel Tarantula (resp. Black Fox) a požadavky od malajské armády se pak promítly do zrodu typu Tigon, na němž se vedle firmy Hanwha podílí také malajský podnik AVP Engineering. Vozidlo váží dle výzbroje a konfigurace 21 až 24 tun a může dopravit dvoučlennou osádku a devět pěšáků.

Schopnosti platformy Tigon
Pohon vozidla zabezpečuje dieselový agregát Caterpillar C9.3, jenž produkuje výkon 393 kW. Ten se na všech šest kol přenáší prostřednictvím automatické převodovky Allison 4500SP. Na zádi obrněnce se nachází dvě vodní trysky, díky kterým může plavat rychlostí 8,5 km/h, avšak v tom případě je max. hmotnost obrněnce omezena na 21 tun, zatímco limit 24 tun se vztahuje k neplovoucí verzi. Na silnici dosahuje Tigon rychlosti 100 km/h a nabízí dojezd asi 1000 km. Přesné údaje o odolnosti výrobce zatím nezveřejnil, avšak lze soudit, že ochrana bude alespoň na téže úrovni jako u typu Black Fox, jehož čelo korby odolá průbojné munici ráže 12,7 mm a další části korby střelivu ráže 7,62 mm. Tigon lze opatřit také bloky přídavného pancéřování a do volitelné výbavy patří mj. centrální dohušťování pneumatik, filtrační a ventilační systém či naviják. Dosud se prototyp předvádí s dálkově ovládanou zbraňovou stanicí s kulometem ráže 12,7 mm, ale stanici lze vybavit i 7,62mm kulometem či 30mm granátometem a vozidlo může dostat i větší věž s rychlopalným kanonem ráže 30 mm, popř. dokonce s 90mm dělem. Kromě toho byl vystaven i model verze s osmi koly, která má vážit mezi 32 a 34 tunami a má obdržet motor s výkonem 592 kW. Jednu z možných konfigurací představuje vozidlo palebné podpory s věží značky John Cockerill s dělem ráže 105 mm. Kromě Malajsie hodlá společnost Hanwha nabízet vozidlo Tigon také bohatým arabským zemím.
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