Skládací žebřík Rafael LIMOR

Izraelské ozbrojené síly kladou značný důraz na boj ve městě a tamní zbrojovky nabízejí mnoho zajímavých prostředků právě pro tento specifický terén. A nejsou to jen zbraně, ale i zařízení pro překonávání překážek.

Při boji v oblastech s městskou zástavbou musejí vojáci často překonávat vysoké kolmé překážky. Mnohdy je potřeba se rychle dostat na střechu domu, avšak nelze použít schody, např. když je v domě zabarikádována skupina ozbrojenců a musí proběhnout útok protiteroristické jednotky z více směrů současně. Jak se tedy na střechu onoho domu rychle přesunout? Úspěšná izraelská společnost Rafael vyvinula zajímavé řešení v podobě skládacího žebříku, který může voják nést na zádech. Takový prostředek je evidentně velmi vhodný nejen pro armádu, ale i pro nejrůznější bezpečnostní a záchranné sbory.

Dvacet segmentů
Zařízení dostalo jméno LIMOR (Light Modular Ladder) a vzniklo na bázi požadavků izraelských sil pro zvláštní operace, které se posléze staly i jeho prvním uživatelem. Skládací modulární žebřík LIMOR je vyroben z odolného uhlíkového kompozitu. Tvoří jej celkem deset segmentů dvou typů; osm prvků jsou „středové“ komponenty a dva představují koncové části. Všechny díly mají příčný průřez tvaru písmene C s tím, že „otevřená“ část onoho C musí být opřena o zeď. Segmenty se propojují pomocí čtveřice jednoduchých mechanických konzol, jež byly vytvořeny s ohledem na maximální pevnost a spolehlivost v prachu a blátu. Největší délka žebříku LIMOR činí devět metrů, avšak v případě potřeby lze samozřejmě poskládat kratší provedení. Smontování žebříku do maximální délky a jeho vztyčení (popř. samozřejmě opětovné sundání a rozložení na segmenty) by měli dva vycvičení vojáci zvládnout během dvou minut.
LIMOR je zkonstruován tak, aby při maximální délce při odklonu 30 stupňů od svislé roviny unesl tři plně vyzbrojené muže, což umožňuje odhadnout, že jeho nosnost se přibližuje 300 kg. Díky aplikaci karbonového materiálu je ovšem LIMOR mimořádně lehký, protože váží pouhých 20 kilogramů. Dvacet segmentů může jeden voják celkem pohodlně dopravit na zádech na speciálním závěsu, který má sám o sobě hmotnost asi 3,8 kg, v praxi se však spíše počítá s tím, že každý příslušník sedmičlenného týmu ponese na zádech několik segmentů žebříku.

Zátěžové testy v Naticku
Po izraelských speciálních a protiteroristických jednotkách si žebřík LIMOR pořídily ještě další bezpečnostní síly židovského státu, mezi nimi údajně policie, hasiči a záchranáři a zřejmě i jednotky pravidelné izraelské armády. LIMOR ale brzy získal také pozornost za hranicemi, neboť podobných prostředků je na světě kupodivu velice málo. Americká námořní pěchota provedla ve známém středisku Natick srovnávací zkoušky žebříku LIMOR a amerického zařízení QuikStep od společnosti Foldable Products International s cílem vybrat prostředek, který umožní přístup do druhého patra budovy. Výsledky zkoušek vyzněly ve prospěch izraelského výrobku, který překročil 12 ze 13 kritérií, kdežto QuikStep jich splnil deset. Ověřovaly se především různé druhy zatížení, ohýbání, kroucení a klouzání.
Snad nejzajímavější byly extrémní zátěžové testy, při nichž se námořní pěchota rozhodla pro faktor přetížení 3,3, což znamená doporučení kdykoli zatížit žebřík 3,3krát větší hmotností, než jaká způsobila jeho zlomení. Žebřík LIMOR se přelomil až poté, kdy byl zatížen hmotností přes 460 kg, a potvrdilo se, že může unést tři vyzbrojené muže staticky i dynamicky (tj. při jejich současném šplhání). Kromě toho bylo provedeno rovněž testování žebříku ve formě „mostu“ mezi střechami protějších budov. Při tomto pokusu se ukázalo, že LIMOR vydrží „vodorovné“ zatížení zhruba 115 kg, což méně než hmotnost plně vyzbrojeného vojáka, takže pro takové využití nebyl shledán jako bezpečný (QuikStep však prasknul už při zhruba 58 kg). Výsledkem zkoušek je série doporučení, jak zacházet se zařízeními tohoto druhu. Pořízení žebříků LIMOR připadá v úvahu jak pro americké ozbrojené síly, tak pro Úřad vnitřní bezpečnosti.
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