KAMAZ-4386 Tajfun-VDV:
Novinka pro ruská výsadková vojska

V Rusku prodělává zkoušky nejnovější člen „rodiny“ obrněných vozidel KAMAZ Tajfun, který dostal jméno Tajfun-VDV, což napovídá, která složka ruských ozbrojených sil si jej objednala. Vyznačuje se především mimořádnou palebnou silou, protože u vozidel této velikosti rozhodně není obvyklá montáž modulu s 30mm rychlopalným kanonem.

Na silnicích u města Naběrežnyje Čelny, kde se nachází výrobní závod firmy KAMAZ, byl na konci července 2016 spatřen dosud neznámý obrněný terénní automobil. Nikdo nepochyboval o jeho původu ve zmíněné automobilce a již za několik dní se objevily podrobnější informace. Ukázalo se, že jde o prototyp vozidla, k němuž se vztahovaly dřívější zprávy o zájmu ruských Vzdušných výsadkových vojsk (VDV) zakoupit obrněná vozidla série KAMAZ Tajfun, neboť obrněnec představuje nejnovějšího člena této „rodiny“. Na rozdíl od naprosté většiny typů své kategorie disponuje i možností shazování na padáku.

Rychlý a silně pancéřovaný
Vozidlo nese oficiální typové označení KAMAZ-4386 (občas také ve formě K4386) a vzniklo ve firmě ZSA (Zavod specialnych avtomobilej), která náleží do struktur společnosti KAMAZ. Vývojové práce probíhaly jako zkušebně-konstrukční úkol (OKR) nazvaný Rosomacha, a sice na objednávku výsadkových vojsk, jež projevila zájem o obrněný automobil kategorie MRAP. Společnost KAMAZ k tomu využila konstrukční prvky a technologie z těžkých obrněnců řady Tajfun-K, o nichž jsme v ATM psali již vícekrát (mj. v číslech 7/2014 a 3/2015). Podobně byl ostatně vyvinut i menší obrněný automobil KAMAZ-53949, kterému se říká též „Tajfuněnok“ a jemuž je zřejmě blízce příbuzný i nejnovější obrněnec, který dostal jméno Tajfun-VDV, což odkazuje na hlavního zadavatele. Vozidlo KAMAZ-4386 by mělo vážit zhruba o 2 tuny méně než model 53949, což znamená bojovou hmotnost okolo 11 tun, a mělo by dopravovat celkem šest až osm mužů. Pohon vozu zajišťuje licenční verze amerického turbodieselového agregátu značky Cummins s výkonem 260 kW (ačkoli se nedá vyloučit, že sériová podoba dostane jiný motor čistě ruského původu) a automatická převodovka. Nejvyšší rychlost dosahuje 105 km/h a zásoba paliva postačuje na 1200 km jízdy. Pancéřová odolnost má podle ruské normy GOST R 50963-96 odpovídat úrovni 5 a podle alianční normy STANAG 4569 úrovni 3, takže nový KAMAZ odolá i průbojnému střelivu ráží 7,62×54 mm a 7,62×51 mm. Podvozek má vydržet explozi protitankové miny s náloží 8 kg TNT pod kolem.

Zbraňový modul BM-30-D
První spatřený vůz měl nejdřív tmavě zelenou barvu a na střeše hranaté těleso, které plnilo jen funkci zkušební zátěže, jelikož se od počátku předpokládala i instalace střelecké věže. Ta byla na nejméně jeden ze dvou hotových prototypů, již opatřených kamuflážním nátěrem, umístěna asi někdy na přelomu srpna a září. Jeden z těchto vozů se objevil na fóru Armija-2016, ale jen v uzavřené části expozice pro VIP. Samotná střelecká věž však byla ke zhlédnutí pro všechny. Během října 2016 pak byly publikovány další snímky a filmové záběry ze zkoušek obrněnce i s onou věží, která pochází ze závodu CNII Burevěstnik, který je součástí zbrojařské korporace Uralvagonzavod. Spíše než o věži lze mluvit o dálkově ovládaném bojovém modulu, který dle dokumentace výrobce dostal označení BM-30-D a váží asi 1100 kg. Coby primární zbraň nese 30mm samočinný kanon 2A42 se zásobou 200 tříštivo-trhavých a 100 průbojných nábojů a po levé straně se nalézá 7,62mm kulomet 6P7K (neboli PKTM) s 1200 náboji. Vedle toho modul disponuje dvěma trojicemi dýmových granátometů a nad kanonem je umístěn senzorový blok, zahrnující televizní kameru, infračervený senzor a laserový dálkoměr. Rozsah náměru kanonu a kulometu sahá od –10 do +60 stupňů, odměr je kruhový a v obou rovinách lze úhel měnit až o 60 stupňů za sekundu. Vozidlo KAMAZ-4386 Tajfun-VDV s tímto modulem dnes prochází továrními zkouškami a následovat mají testy přímo u výsadkářů. V případě jejich úspěchu má nový obrněnec vstoupit do služby na konci roku 2018.
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