Howe & Howe:
Bratři stavějí unikátní vozidla

Revoluční vědecké a technické koncepty nepřicházejí jenom z obřích nadnárodních korporací, ale leckdy i od malých nezávislých firem. Jednou z nich je Howe & Howe Technologies, jež se zabývá vývojem a výrobou specializovaných terénních vozidel. Některé z jejích návrhů získaly i oficiální podporu amerických ozbrojených sil.

Firmu Howe & Howe Technologies vedou Geoff Howe a Mike Howe, bratři-dvojčata, kteří se od dětství zabývali konstrukcí rozmanitých bizarních dopravních prostředků. Záhy si vydobyli značnou proslulost, neboť mají nejen technický, ale rovněž marketingový talent. Několikrát se objevili na obrazovkách televizí a nakonec získali na stanici Discovery Channel i vlastní seriál Battle Machine Bros (u nás vysílaný pod titulem Černé nebe), kde prezentují svoje vývojové a výrobní metody. Není divu, že jejich dálkově řízená a terénní vozidla brzy přitáhla i pozornost US Army, která dala bratrům Howeovým přezdívku „armádní bratři Wrightové“ a nabídla jim finance na rozpracování některých jejich projektů.

Nejrychlejší tank
Zřejmě nejznámější produkt bratrů Howeových se začal rodit v roce 2001, kdy se rozhodli, že vyrobí malé dálkově řízené pásové vozidlo a přihlásí se do soutěže DARPA Grand Challenge, kterou každý rok pořádá Agentura pro pokročilé obranné projekty. Je to její způsob, jak pátrat po nadějných výrobcích vozidel bez osádky, a vítězové získávají finance na další vývoj svých projektů. Dálkově ovládaný „tank“ Ripsaw byl hotov v roce 2005, projevil se však nedostatek financí a bratři v soutěži skončili v semifinále. Ale v roce 2006 již byli jedním ze tří týmů, jež uspěly a získaly od agentury finanční podporu. Projekt Ripsaw poté podpořilo rovněž armádní středisko ARDEC (Army Research Development Engineering Center) a skupina senátorů, pro které nebylo obtížné prosadit v Kongresu další financování. V roce 2008 tedy bratři Howeové dokončili vozidlo Ripsaw MS1 (military specification), které představuje jasně vojenský stroj, a středisko ARDEC zahájilo jeho intenzivní testy. V následujícím roce firma získala sumu 2,5 milionu dolarů na vyzbrojení obrněnce a prezentovala jej v onom televizním pořadu. Navíc už probíhaly práce na obměně Ripsaw MS2 s lidskou osádkou. Ripsaw bývá někdy označován za nejrychlejší tank světa; dosahuje rychlosti přes 100 km/h.

Konstrukce a výzbroj
Za svou výjimečnou pohyblivost vděčí Ripsaw několika věcem. Na prvním místě je to použití obřího osmiválcového dieselového motoru Duramax, který má objem 6,6 litru, výkon 485 kW a točivý moment 1356 Nm. Je to rovněž unikátní soustava zavěšení, která je vynálezem bratrů Howeových a skládá se ze dvojice závěsných tyčí pro každé kolo; první ve tvaru L je opatřena vzduchovým tlumičem a je k ní připojena druhá tyč s možností pohybu nahoru a dolů, k níž je teprve připojeno kolo. V neposlední řadě pomáhá lehká konstrukce ze svařených trubek, která se dost podobá té z automobilů typu „Monster Truck“. Ripsaw MS1 zpočátku obdržel výzbroj v podobě dálkově řízeného střeliště PLRWS (Picatinny Lightweight Remote Weapon Station) se 7,62mm kulometem M240 a nyní se na něm a na jeho „příbuzném“ s osádkou Ripsaw MS2 zkoušejí i další zbraně. Konkrétně jde o tři verze 7,62mm šestihlavňového kulometu Minigun, a to Garwood Industries M134G a Dillon Aerospace M134D a M134DT. Nejvíce se osvědčila třetí zmíněná zbraň, jež má díky využití titanu nejnižší hmotnost. Jiné možnosti tvoří 12,7mm kulomet GAU-19/A či vrhač nesmrtících plastových projektilů a zvažuje se montáž trubic pro řízené střely Javelin. Sériová podoba dálkově ovládaného vozidla Ripsaw MS1 má sloužit mj. k průzkumu či doprovodu konvojů a hledá se použití i pro „závodní tank“ Ripsaw MS2. Cena se má pohybovat mezi 250 000 a 750 000 dolary.

Mini Rip a PAL
Unikátní systém zavěšení pojezdových kol vozidla Ripsaw se uplatňuje i na dalším prostředku z dílny bratrů Howeových. Nazývá se Mini Rip a v zásadě se jedná o jakýsi pásový ekvivalent oblíbených terénních „čtyřkolek“. Váží asi 550 kg a využívá čtyřdobý motor Polaris o výkonu 63 kW, se kterým dosahuje rychlosti přes 65 km/h. Světlá výška činí přibližně 30,5 cm, což se rovná polovině téhož údaje u „tanku“ Ripsaw (61 cm). Nyní již probíhá zaváděcí výroba první série prostředků Mini Rip pro civilní zákazníky (cena 55 000 dolarů za kus), ale bratři doufají, že si tento jejich produkt později zakoupí i jednotky zvláštního určení. Pro tento druh zájemců by mohl být zajímavý i další nápad, o jehož realizaci se bratři snaží už několik let, ale který se dosud potýká s vývojovými potížemi. Je to ambiciózní projekt Personal Assault Lander, jehož výsledkem má být malý dopravní prostředek, jenž spojí možnosti vodního a sněžného skútru a terénní „čtyřkolky“. PAL má vepředu dvě lyže (jež plní i role plováků) a dvě kola a vzadu pás k jízdě po zemi i k „veslování“ ve vodě. Testy prototypu ovšem nebyly příliš úspěšné (PAL se de facto „utopil“) a jeho další osud zůstává nejistý.

Nejmenší obrněnec
Naopak vysoce úspěšné je další pásové vozidlo od značky Howe & Howe Technologies, které je výsledkem její spolupráce se soukromou bezpečnostní společností Civil Protection Services z Los Angeles. Ta dnes dodává speciální vybavení zásahovým a záchranným jednotkám, mezi nimi také jednotce SWAT policie Los Angeles. Právě pro tento útvar bylo vytvořeno skutečně unikátní terénní vozidlo PAV (Personal Assault Vehicle), které poté dostalo přezdívku Badger a bylo zařazeno i do Guinnessovy knihy rekordů jako nejmenší „tank“ (neboli obrněné pásové vozidlo) na světě. Jedná se o vskutku miniaturní (jenom 81 cm široký) prostředek pro jednoho ozbrojeného muže, konstruovaný např. pro průnik do budovy obsazené zločinci či teroristy. Je dostatečně silný, aby dokázal vyrazit dveře, a zároveň dost malý, aby se vešel do standardního osobního výtahu. Váží cca 1225 kg a poskytuje ochranu podle US National Institute of Justice Standard Class IV, resp. odolá průbojné munici ráže 7,62×51 mm. Jistý počet obrněnců PAV1 Badger již byl dodán policejním jednotkám (přesné údaje jsou však pochopitelně utajovány) a v současnosti se pracuje na dvoumístné verzi PAV2.

Další projekty
Vedle pásových vozidel nabízejí bratři Howeové ještě pozoruhodný automobil SR1, který byl, jak ostatně napovídá i celý název (Subterranean Rover), vyvinut k jízdě pod zemí, tj. v dolech. Robustní a velice odolný stroj má rám z chrom-molybdenové oceli, používá dieselový agregát Cummins Q4SB, nabízí místo pro šest osob, dosahuje rychlosti 67 km/h a poradí si i s těžkým terénem (údajně v tom překonává i typ HMMWV). „Podzemní vozy“ SR1 už koupilo několik důlních a těžebních společností. Zatím poslední položku v nabídce společnosti Howe & Howe Technologies představuje malý pásový robot Thermite, což je asi první dálkově řízené vozidlo na světě, jež bylo zkonstruováno jako protipožární. Ale oba dva tyto prostředky, ačkoli nejsou původně vyvinuty jako vojenské, mohou být pro ozbrojené síly velice užitečné. Už se objevily spekulace, že SR1 by mohly získat speciální jednotky pro nasazení v tunelech v Afghánistánu, a robot Thermite by pochopitelně mohl výtečně plnit také roli pomocníka pyrotechniků. Bratři Howeové rozhodně nemají o zakázky ani nápady nouzi a jasně dokládají, že i malá společnost může v tvrdé konkurenci velkých zbrojovek uspět.
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TTD vozidla Ripsaw MS1
Celková výška
178 cm
Světlá výška
61 cm
Hmotnost
4060 kg
Užitečná nosnost
900 kg
Max. rychlost
100 km/h
Zrychlení 0-80 km/h
5,5 s
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