Rheinmetall LIV (SO)

Terénní automobil Mercedes‑Benz G se stal základem řady modelů vojenských vozidel. Příkladem je automobil LIV (SO), který byl vyvinut pro speciální jednotky německého Bundeswehru.

Automobil Mercedes‑Benz třídy G (Gelände, terénní) bývá často označován za „německý Land Rover“. Oba dva typy mají skutečně mnoho společného. Oba představují robustní terénní automobily s výbornou průchodností i v tom nejtěžším terénu. Uplatňují se v mnoha oblastech lidské činnosti a samozřejmě nemohou chybět ve výzbroji vojenských sil. A oba dva se také staly oblíbenými platformami pro konstrukci vozidel pro speciální jednotky, což dokládá i automobil LIV (SO).

Motor spaluje i kerosin
Vojenské vozidlo Rheinmetall LIV (SO) (Light Infantry Vehicle for Special Operations) je zkonstruováno na základě automobilu Mercedes‑Benz G 270 CDI, resp. na bázi jeho vojenské varianty DaimlerChrysler Wolf 270 CDI. Firma Rheinmetall kupuje vozidla od firmy Mercedes a modifikuje je pro potřeby ozbrojených sil. V nabídce německé zbrojovky jsou vlastně dvě vojenské varianty vozidla Wolf 270 CDI. Základní typ LIV je pancéřované vojenské nákladní vozidlo s modulárním systémem nástaveb, zatímco model LIV (SO) je útočné vozidlo pro speciální jednotky.
Automobil LIV (SO) je poháněn turbodieselovým motorem o objemu 2,7 litru a o výkonu 115 kW, který splňuje standardy Euro III. Motor může kromě nafty spalovat i řadu dalších paliv, dokonce i letecký petrolej (JP8). Vozidlo má pětistupňovou samočinnou převodovku a všechna čtyři kola jsou hnaná. Maximální rychlost je elektronicky omezena na 120 km/h, ovšem na žádost zákazníka je možné pojistky odstranit. Ráfky umožňují i s prostřelenými pneumatikami urazit 50 km rychlostí až 50 km/h. Se standardní nádrží o objemu 96 litrů je dojezd asi 500 km, ale při použití přídavné nádrže se zásoba paliva zvyšuje na 150 litrů a dojezd na cca 800 km. Automobil LIV (SO) se může bez přípravy brodit do hloubky 60 cm.

Lafeta je sklopná
Firma Rheinmetall DeTec dodává pro vozidlo LIV (SO) především pancéřování a výzbroj. Korba a pancéřové desky upevněné k rámu by měly zastavit kulky do ráže 7,62 mm a střepiny z granátů a protipěchotních min. Hlavní výzbroj se instaluje na elektricky poháněnou lafetu Rheinmetall Landsysteme RLS 609 K. Nejčastěji se na ni montuje 12,7mm kulomet, alternativně lze použít 40mm automatický granátomet. Lafetu lze sklopit dolů, čímž se sníží výška vozidla, které pak lze snadno přepravovat i ve vrtulníku CH‑53. Doplňkovou výzbroj tvoří 7,62mm kulomet na otočném čepu před sedadlem spolujezdce. V předním nárazníku je instalováno šest dýmových granátometů a další dvě dvojice granátometů jsou upevněny k zadnímu nárazníku. Osádku LIV (SO) tvoří čtyři muži a vozidlo může dopravit další dvě osoby.
Vůz LIV (SO) byl zkonstruován jako odpověď na žádost německého Bundeswehru, který počátkem roku 2002 nutně potřeboval moderní útočná vozidla pro speciální jednotky. Společnost Rheinmetall získala tuto zakázku v březnu 2002 a stačilo jí pouhých deset měsíců, aby LIV (SO) dostala do stádia sériové produkce, neboť první kus byl dodán už v lednu 2003. První veřejné představení vozidla se odehrálo v březnu téhož roku na veletrhu IDEX 2003 ve Spojených arabských emirátech. Bundeswehr objednal 21 kusů, z nichž poslední opustil výrobní linku v létě 2003. Uživatelem je Divize speciálních operací, která několik vozidel LIV (SO) provozuje také v Afghánistánu, kde se německá armáda podílí na mezinárodní bezpečnostní misi ISAF.
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TTD automobilu Rheinmetall LIV (SO)
Celková délka
4885 mm
Celková šířka
1820 mm
Dopravní výška
1870 mm
Bojová výška
2297 mm
Světlá výška
240 mm
Prázdná hmotnost
3300 kg
Max. náklad
1200 kg
Bojová hmotnost
4500 kg
Max. rychlost
120 km/h
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