KAMAZ v nových rolích:
Moderní logistika pro ruskou armádu

Tovární tým ruské automobilky KAMAZ si připsal další vítězství na Rallye Dakar a vypadá to, že modré kamiony jsou neporazitelné. Jejich triumf opět přitáhl zájem i k vojenským vozidlům této slavné značky, která v současnosti nabízí např. nový typ dělostřeleckého tahače či vozidla s moderním nakládacím systémem „Multilift“.

Základ vojenského výrobního programu firmy KAMAZ dnes představují vozy série Mustang, a to čtyřkolový model 4350, šestikolový 5350 a osmikolový 6350. Působí pochopitelně v řadě různých podob, od klasických nákladních valníkových vozů, přes skříňové nástavby s různým určením, až po nejrůznější specializované zbraňové, senzorové či jiné systémy. Skutečnost, že ruská armáda má zájem koncepčně modernizovat automobilový sektor své logistiky, dokazuje vznik nových variant vozidel značek KAMAZ, avšak pomalá sériová výroba některých z nich současně naznačuje, že ne všechno probíhá podle plánů.

Osmikolový pomocník dělostřelců
V roce 2006 byl na Mezinárodní výstavě pozemních vojsk (MVSV, anglicky REA) předveden zcela nový dělostřelecký tahač, který se označuje jako KAMAZ-6350-376, případně také jako KAMAZ-63501AT (artillerijskij ťagač). Někdy se objevuje též jméno Medvěď. Nový vůz byl zkonstruován primárně jako dopravní prostředek pro 152mm tažené houfnice 2A36 Giacint-B a 2A65 Msta-B, ačkoli byl již zachycen také při tažení 100mm protitankového kanonu MT-12 Rapira. Každopádně je schopen utáhnout dělostřeleckou zbraň (či jiný přívěs) až do hmotnosti 12 tun. Pohon vozidla zabezpečuje turbodieselový vidlicový osmiválec KAMAZ-740.50-360, jenž produkuje výkon až 265 kW (360 koní) a je propojený s šestnáctistupňovou převodovkou ZF 16S1820. Za řidičskou kabinou se dvěma sedadly je umístěný obytný úsek, kde se nachází čtveřice skládacích lůžek (dvě a dvě nad sebou), dvě židle, stolek a zásobník pitné vody, který pojme 10 litrů. Obytný úsek je vybaven rovněž dvěma stropními průlezy a systémem vytápění a ventilace, nezávislým na zbytku tahače. Kabina i obytný úsek (stejně jako baterie a palivové nádrže) disponují balistickou ochranou proti běžné munici kalibru 7,62×54 mm nebo průbojné munici ráže 7,62×39 mm. Za obytným úsekem je montován jeřábový manipulátor IM-55, jenž unese až dvoutunový náklad a má maximální dálku ramene 6,14 m. Posledním prvkem tahače je valníková ložná plocha s délkou asi 4 m, která zvládne náklad o hmotnosti pěti tun. Vozidlo tak může přepravovat i dělostřeleckou munici a zajistit manipulování s ní. KAMAZ-6350-376 byl rozkazem č. 665 ze dne 1. října 2009 přijat do výzbroje pozemních sil ruské armády, jež si objednala 200 kusů, jejichž sériová produkce probíhá.

Změny v sektoru nákladních vozů
S nepochybnou vyspělostí a výkony samotných ruských nákladních automobilů (nejen těch od firmy KAMAZ) ovšem hodně kontrastuje fakt, že ruská armáda povážlivě zaostala v koncepci zajištění logistické podpory svých sil. Naprostou většinu jejího těžkého automobilového parku totiž stále představují klasické vozy vybavené valníkovou ložnou plochou (zakrytou plachtou) a v menším měřítku jsou používány nosiče standardizovaných kontejnerů ISO. První zmíněný druh vozů je již zcela jednoznačně zastaralý a druhý potřebuje náročné vybavení k manipulaci s těžkými kontejnery. Jak známo, v armádách západních států (nejprve ve Velké Británii) byly od konce 80. let zaváděny automobilové systémy kombinující paletovou nákladovou plošinu a tzv. hákové nakladače. Nákladní vozidlo je samo schopno přes záď rychle nakládat i vykládat, na plošinu lze připevnit široké spektrum nákladů či nástaveb (valníky, skříně, kontejnery ISO, nejrůznější účelové systémy atd.), popř. na ni mohou najíždět jiná vozidla. Takové zařízení se dnes běžně označuje jako „Multilift“, což byl původně firemní název onoho prvního britského typu. Toto označení nakládacího zařízení s plošinou a hákovým nakladačem potom přešlo i do ruštiny, kdežto pro celý vůz se ustálil pojem „avtomobil-samopogruzčik“, tj. zhruba něco jako „samo-nakládací automobil“. Je ale poněkud paradoxní, že v komerční sféře se začala zařízení této kategorie v Rusku používat jenom s malým zpožděním proti Západu, a to na konci 90. let, ovšem ruská armáda jim začala věnovat větší pozornost až počátkem nového století a oficiální rozkaz k jejich vývoji byl vydán teprve v roce 2005.

Vývoj ruských zařízení „Multilift“
Největším výrobcem ruských civilních i vojenských systémů kategorie „Multilift“ je Brjanský automobilový závod (BAZ), jinak známý hlavně produkcí těžkých tahačů a jiných nákladních vozidel. Na základě onoho zadání bylo do roku 2007 vyvinuto několik technicky příbuzných a vojenským požadavkům přizpůsobených zařízení, určených především pro automobily značek KAMAZ a Ural. Finálním dodavatelem, který provádí integraci vozů a systémů „Multilift“, je společnost Lokomotiv-Dizel-Servis, sídlící rovněž ve městě Brjansk. Na veřejnosti bylo zatím prezentováno celkem pět vojenských vozidel tohoto druhu, z nichž tři byla zařazena do služby v ruské armádě. Nejmenším z nich je prostředek LDS-7927, využívající šestikolový podvozek KAMAZ-53501 a zařízení ML6, jehož plošina zvládne zátěž zhruba osmi tun. Druhý typ nese název LDS-79271 a jedná se o kombinaci osmikolového podvozku KAMAZ-63501 a zařízení ML10.10, jehož nosnost činí asi 11 tun. A obdobné výkony nabízí vozidlo LDS-792712, které má osmikolový podvozek Ural-532361 a zařízení ML10.20. Vůbec nejvýkonnějšími typy pak jsou prostředky se zařízením ML20, jehož nosnost činí více než 20 tun; je známa jeho montáž na osmikolovém vozu KAMAZ-6560 Tornado a desetikolovém Ural-6923. Těchto pět vozidel absolvovalo státní zkoušky a první tři typy (tedy LDS-7927, LDS-79271 a LDS-792712) byly rozkazem č. 670 ze dne 10. října 2007 oficiálně přijaty do ozbrojených sil Ruské federace, ale z jakéhosi důvodu žádná objednávka sériové výroby nenásledovala, a tak musí logistika ruské armády zatím stále spoléhat primárně na valníkové vozy.
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Pancéřovaní Medvědi
Dělostřelecký tahač KAMAZ-6350-376 je někdy prezentován i pod jménem Medvěď, což ale není první použití tohoto slova pro ruský vojenský nákladní automobil. Roku 2006 totiž začal v ústavu NII Stali výzkumný projekt Medvěď, který trval pět let a probíhal za úzké kooperace s firmami KAMAZ a Ural. Jeho cílem bylo vyvinout co nejvíce unifikovanou řadu nákladních vozidel se zvýšenou balistickou odolností. Firma KAMAZ samozřejmě použila své osvědčené podvozky modelů 53501 a 63501 a vytvořila na jejich bázi dva prototypy, jež potom obdržely označení KAMAZ-671065 (šestikolový) a KAMAZ-671066 (osmikolový). Nové kabiny byly zkonstruovány jako ocelové rámy, nesoucí desky z 9,5 mm tlustých plátů pancéřové oceli. Do stropu byl vsazený kruhový průlez a v každých bočních dveřích se nalézala kulatá střílna; vůz KAMAZ-671065 měl i třetí střílnu v čelním skle. Dbalo se na i odolnost proti minám, protože další ocelové pláty chránily podlahu kabiny. Do ní bylo dále možno zabudovat systém filtrace a ventilace vzduchu, lékárničku, zásobník s pitnou vodou či prostředky chemického průzkumu a výstrahy před zamořením. V kabině se nacházely dvě speciálně odpružené sedačky vpravo a vlevo a jedna neodpružená uprostřed. Na valníkové ložné ploše každého z „Medvědů“ byl pak umístěn obrněný modul k přepravě výsadku. Konstrukce byla podobná jako v případě řidičské kabiny, tj. ocelový rám a pláty. Moduly byly opatřeny střílnami, stopními průlezy a systémem filtrace a ventilace vzduchu. Odolnost kabiny a zadního modulu dvojice „Medvědů“ KAMAZ odpovídala dle tehdejší podoby ruské normy GOST R 50963-96 úrovni 6, takže pancíř by měl chránit před průbojnou municí ráže 7,62×54 mm. Od každého z obou jmenovaných vozidel se vyrobil jen jeden prototyp, ale výsledky z tohoto programu poté ruskému průmyslu významně pomohly ve vývoji dalších těžkých obrněných automobilů.

TTD tahače KAMAZ-6350-376
Maximální osádka
8 mužů
Uspořádání podvozku
8×8
Celková délka
10,5 m
Celková šířka
2,55 m
Celková výška
3,115 m
Světlá výška
0,39 m
Prázdná hmotnost
17 400 kg
Max. provozní hmotnost
23 200 kg
Max. převážený náklad
5000 kg
Max. nosnost jeřábu
2000 kg
Max. hmotnost přívěsu
12 000 kg
Výkon motoru
265 kW
Max. rychlost na silnici
95 km/h
Dojezd na silnici
1000 km

TTD prostředku LDS-7927
Standardní osádka
3 muži
Uspořádání podvozku
6×6
Celková délka
8,72 m
Celková šířka
2,55 m
Celková výška
3,99 m
Světlá výška
0,39 m
Prázdná hmotnost
10 850 kg
Max. provozní hmotnost
20 750 kg
Max. náklad na paletě
8220 kg
Max. náklad na valníku
7910 kg
Max. hmotnost kontejneru
8000 kg
Výkon motoru
180 kW
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