Vozidla řady HX a SX

Nákladní automobily značky MAN se nepochybně řadí mezi nejúspěšnější vojenská logistická vozidla světa a mnoho let spolehlivě slouží v armádách desítek zemí. Vrchol současné nabídky společnosti MAN představují těžké vozy řad HX a SX, které se vyznačují vysokou pohyblivostí, balistickou odolností a širokými možnostmi využití. Není tedy náhodou, že pro nákup více než 7200 kusů rozhodly i ozbrojené síly Spojeného království.

Společnost MAN AG sídlící v německém Mnichově oslavila v loňském roce 250 let existence a v roce 2005 uběhlo 90 let od chvíle, kdy začala vyrábět vojenská vozidla. Již sama tato čísla jistě něco vypovídají o úrovni firmy i jejích produktů. MAN je tradičním dodavatelem vozidel pro německý Bundeswehr, ale soupis států, jejichž ozbrojené síly používají nákladní vozy této značky, by měl víc než čtyřicet položek (včetně USA). Část výrobního programu divize MAN Military Trucks International tvoří militarizované varianty běžných civilních nákladních vozů, jako je řada TG. Špičku ovšem představují série HX a SX, které byly zkonstruovány speciálně pro vojáky a řadí se k nejvýkonnějším logistickým vozidlům světa.

Nové požadavky
Prudce se měnící svět počátku 21. století přináší nové typy konfliktů a hrozeb, na něž je nutno adekvátně odpovídat. To znamená změny požadavků kladených na ozbrojené síly, což se zase odráží v požadavcích na vojenskou techniku. Novému komplexnímu pojetí bezpečnosti se tak přizpůsobují i nákladní automobily, které patří mezi nejdůležitější součásti vojenské logistiky. Válka proti terorismu, zahraniční operace, prevence a zvládání konfliktů, udržení či prosazení míru, odstraňování následků katastrof či havárií, to vše vyžaduje dokonalé logistické zajištění, na němž se musí podílet nákladní vozy s vysokou terénní průchodností, schopností bezchybně fungovat i v extrémních klimatických podmínkách, možností sloužit jako nosiče nejrůznějších druhů nástaveb a v neposlední řadě velkou odolností v boji, a to nejen proti střelným zbraním, ale také proti minám a výbušným nástrahám.
Typickými ukázkami takovýchto vozidel mohou být střední až těžké nákladní automobily řad HX a SX od německé značky MAN. Ačkoli na první pohled vyhlížejí dosti podobně, jedná se o dvě odlišné modelové řady, jež se vyznačují řadou konstrukčních rozdílů. Rodina HX (High Mobility Truck System) je založena na modifikovaných komponentech civilních vozidel řady TG, což pochopitelně znamená nízké pořizovací i provozní náklady a zjednodušení provozu a údržby. Automobily rodiny SX (Extreme Mobility Truck System) už mají s civilními vozy jen málo společného a v podstatě navazují na úspěšný starší typ MAN KAT 1, který je i po třiceti letech služby vysoce spolehlivým a ceněným vozem. Výrobce popisuje řadu HX jako taktické nákladní vozy, kdežto sofistikovaným modelům SX přikládá „strategickou důležitost“, jelikož jejich primárním účelem je doprava citlivých vojenských systémů.

Varianty a nástavby
Modelová řada HX se vyrábí v provedeních se dvěma, třemi a čtyřmi nápravami, resp. v šesti základních obměnách. Nejníže stojí dvounápravový HX 60, po kterém následuje třínápravový HX 61; tyto dva jsou rozměrově uzpůsobeny pro přepravu v menších taktických transportních letounech. Dalšími třínápravovými verzemi jsou HX 58 s prodlouženou ložnou plochou a HX 80, což je jednoúčelový tahač návěsů. Řadu zakončují dva čtyřnápravové automobily HX 77 a HX 81, z nichž první je konstruován jako nosič nástaveb, zatímco druhý jako tahač návěsů. Je samozřejmé, že k dispozici je široké spektrum nástaveb od běžných valníkových a skříňových přes nejrůznější cisterny až po plošiny s hydraulickou rukou nebo hákem pro standardizované palety či kontejnery. Jako tahače dokážou automobily HX a SX utáhnout návěsy nebo přívěsy složené do „silničních vlaků“ do hmotnosti až 120 tun.
Vojenské speciály rodiny SX existují v poněkud menším počtu obměn. Třínápravová SX 44 a čtyřnápravová SX 45 jsou přizpůsobeny pro vzdušnou dopravu v taktických letounech. Třetím provedením je větší čtyřnápravový typ SX 45 MULTI2, který je určený pro rozměrné náklady nebo některé specializované nástavby. Přestože vozidla řady SX mohou samozřejmě fungovat i jako běžné nákladní automobily, jejich specifické vlastnosti je předurčují spíš k tomu, aby se uplatnily např. jako nosiče zbraňových a senzorových systémů či velitelských stanovišť. Také se využívají coby vyprošťovací vozidla nebo mostní automobily. Zvláštností v řadě SX je pak čtyřnápravový SX 45.1000, který byl konstruován jednoúčelově jako těžká hasičská stříkačka (např. pro letiště) a odlišuje se od standardních variant i nezvyklým tvarem kabiny, na které se nachází dálkově ovládaná vodní proudnice.

Podvozky a zavěšení
Základní rozdíl mezi řadami HX a SX spočívá v konstrukci jejich podvozků. V případě HX se použilo v podstatě standardní uspořádání žebřinového rámu, které sestává z ocelových profilů spojených nýtováním nebo šroubováním. Vychází z podvozků civilních nákladních vozů řady TGA a zajišťuje minimální kroucení rámu v těžkém terénu a současně minimální boční skluz. Kola jsou zavěšena na dlouhých listových pružinách s gumovými podklady a velkými tlumiči. Motor je umístěn pod kabinou, zatímco chladicí systém se nalézá za ní; sací otvory chladicího zařízení jsou vyvedeny do bloku nad úroveň kabiny, což pochopitelně navyšuje odolnost proti prachu a nečistotám a usnadňuje brodění.
Naopak automobily řady SX se mohou pochlubit speciálním skříňovým rámem, jenž je složen z podélných dutých ocelových bloků a přivařených příčných trubek. Zkrut a skluz rámu je dle údajů výrobce prakticky nulový, a to i v těžkém terénu. Tajemstvím mimořádné průchodnosti vozů série SX je však zavěšení kol na speciálně zkonstruovaných svislých vinutých pružinách s velkým zdvihem a pomocnými tlumiči. Na přání lze instalovat i hydropneumatické zavěšení s mechanismem pro nastavování světlé výšky a s integrovanými tlumiči, které se přizpůsobují zatížení. Motor, chlazení a převodovka se u série SX nalézají za kabinou; sací otvory chlazení jsou opět vyvedeny nad kabinu. Vzhledem k neobvyklému zavěšení kol mají vozy SX rovněž specificky konstruované rozvody a uzávěrky diferenciálů.

Motory a převodovky
Pohon obou rodin vozů zajišťují mohutné turbodieselové šestiválce nebo osmiválce řady D20, které mají vstřikování typu common rail a splňují normu EURO 4; do nejmenších variant HX 60 a HX 61 lze montovat také motory řady D08. Chladicí systém zaručuje fungování agregátů až do teploty 49 °C, kdežto předehřívání garantuje nastartování i v teplotě –32 °C; volitelně se může instalovat „arktická sada“, s níž lze nastartovat dokonce v –46 °C. U vozů řady HX jsou instalovány převodovky s dvanácti rychlostmi MAN TipMatic, jež jsou v principu samočinné, ačkoliv řidič má k dispozici i páku pro ruční řazení. Do vozidel rodiny SX se instalují klasické automatické převodovky. Vozy řad HX i SX mají elektronicky řízené vzduchové brzdy (EBS) se systémem ABS a speciálním terénním režimem. Na přání lze instalovat systém pro regulaci tlaku vzduchu v pneumatikách během jízdy.
Speciální konstrukce podvozku a závěsů a výkonné motory propůjčují vozidlům řad HX a SX skutečně působivou průchodnost. Nájezdový úhel činí 40 °, vozy zvládnou stoupání až 60 % a boční náklon 40 %. Překonají kolmou překážku o výšce 0,6 m a příkop široký až 1,9 m (záleží ale na počtu náprav u konkrétní varianty). Bez přípravy se mohou brodit do hloubky 1,2 m, po přípravě dokonce 1,5 m. Všechny schránky a nádrže připojené k rámu jsou vodotěsné. Snadná by měla být rovněž údržba; např. ke všem prvkům elektrické soustavy je přístup po odklopení čelní masky. Vozidla mají elektronický diagnostický systém a systém telematiky, díky němuž lze sledovat a řídit provoz většího množství automobilů.

Pancéřová ochrana
Standardní kabina vozidel sérií HX a SX je třímístná (vozy HX lze vybavit také prodlouženou čtyřmístnou kabinou). Levá a pravá sedačka jsou vybaveny tříbodovými bezpečnostními pásy, zatímco ta prostřední má pásy dvoubodové. Do stropu kabiny lze zabudovat kruhový průlez o průměru 80 cm, k němuž lze ještě dodat oběžný kruh pro kulomet. Dalším volitelným prvkem může být střešní nástavba obsahující klimatizační jednotku. Uvnitř kabiny se nacházejí závěsy pro útočné pušky a lehké protitankové zbraně. Všechny kabiny vozů řad HX a SX lze vybavit soupravou pancéřových desek, která je výsledkem spolupráce firmy MAN a známé zbrojovky Krauss-Maffei Wegmann. Dostala označení MAC (Modular Armoured Cabin) a podle normy STANAG 4569 zaručí odolnost proti průbojné munici ráže 7,62×39 mm (úroveň 2) a menším výbušným zbraním, např. ručním granátům (úroveň 1). Souprava MAC váží přibližně 1400 kg a její montáž či demontáž zvládnou dva muži za několik hodin.
Ještě vyšší odolnost pak nabízí speciální pancéřovaná kabina IAC (Integrated Armour Cabin), kterou lze namontovat místo standardní kabiny vozů HX nebo SX. Vznikla na bázi zkušeností Bundeswehru z misí v zahraničí. Podle normy STANAG 4569 odpovídá odolnost IAC úrovni 3 (protipancéřové střelivo ráže 7,62×51 mm), resp. 3b (výbuch protitankové miny s 8 kg TNT přímo pod kabinou). Na střeše může být umístěna dálkově ovládaná zbraňová lafeta. Vozidlo MAN SX 45 s kabinou IAC a plošinou k přepravě palet nebo kontejnerů do hmotnosti 16 tun prošlo dvouletým testováním u německého kontingentu v Kosovu. Na základě těchto zkoušek si Bundeswehr v prosinci 2006 objednal 157 exemplářů, jejichž dodávky začaly v roce 2007 a měly by být zakončeny v roce 2012.

Obchod za miliardu liber
Vozidla řad HX a SX jsou rovněž předmětem zřejmě největšího kontraktu v oboru vojenských nákladních vozidel oznámeného v Evropě v posledních 25 letech. Britské ministerstvo obrany se rozhodlo pro kompletní obměnu a standardizaci vozového parku v logistice ozbrojených sil Spojeného království. Po náročných zkouškách bylo v březnu 2005 oznámeno, že firma MAN dodá britským ozbrojeným silám přibližně 5200 vozidel HX a SX za částku přesahující jednu miliardu liber (cena základní verze tehdy činila 105 000 liber). V červnu 2006 využilo britské ministerstvo obrany opci a zvýšilo počet objednaných vozidel o 2077 kusů. Kontrakt zahrnuje vozy se dvěma, třemi i čtyřmi nápravami, a to v pěti základních modifikacích. Vedle běžných nákladních vozů s nosnostmi 6, 9 a 15 tun je to i cisterna s objemem 7000 litrů a vyprošťovací vozidlo, jež zvedne zátěž 13 tun a utáhne náklad o váze 44 tun.
Přibližně 80 % z téměř 7300 objednaných vozidel je určeno pro pozemní armádu, ostatní míří k letectvu a námořní pěchotě. Výrobní linka firmy MAN u Vídně dodává podvozky, ovšem na realizaci smlouvy se významně podílejí také britské firmy, jež produkují karoserie a nástavby. První sériové vozy MAN dorazily k britským vojákům v polovině roku 2007 a dnes už nejsou tyto automobily u vojenských útvarů v Británii i za hranicemi ničím zvláštním. Dodávky mají pokračovat zřejmě do roku 2013. Pro nejmodernější vozidla MAN se už rozhodly i ozbrojené síly dalších států, mj. Austrálie, Dánska a Estonska. Díky předpokládané životnosti minimálně 20 let je jisté, že výkonné nákladní automobily mnichovské značky budou velmi dlouho tvořit páteř logistiky armád řady významných států.
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