LMV:
Úspěch v evropském měřítku

Terénní automobil IVECO LMV už zaznamenal pozoruhodné úspěchy. Armády Itálie, Velké Británie a Belgie si objednaly přes 2000 kusů a jako další uživatel se rýsuje Německo. LMV se tak může stát skutečně „evropským“ vojenským vozidlem.

Italská společnost IVECO patří k významným dodavatelům zejména nákladních automobilů pro ozbrojené síly řady zemí. Na přelomu století se rozhodla vstoupit i na trh víceúčelových terénních vozidel a začala nabízet automobil jménem LMV (Light Multirole Vehicle). Nový vůz brzy vzbudil zájem v celé Evropě.

Požadavky 21. století
IVECO LMV patří do stejné skupiny jako americký HMMWV, britský Land Rover nebo ruský GAZ‑2330 Tigr. Jde o víceúčelový terénní vůz schopný plnit nejrůznější úkoly pro ozbrojené síly. LMV je navrženo už s ohledem na požadavky armád 21. století, mezi něž patří vysoká úroveň ochrany osádky, snadná doprava vzduchem a snížená zjistitelnost. Samozřejmostí u této kategorie vozidel je vysoká průchodnost terénem, provozní odolnost, spolehlivost a snadná údržba a opravy.
Pohon zajišťuje přeplňovaný dieselový motor IVECO F1C o objemu 3000 cm3, který dává maximální výkon 136 kW a točivý moment až 456 Nm. Normálně montovaná samočinná převodovka má šest stupňů pro jízdu vpřed a jeden vzad, ale na přání zákazníka lze dodat též manuální převodovku s pěti stupni vpřed a jedním vzad. Vůz má stálý pohon všech čtyř kol a speciální systém ABS pro těžký terén. Hydraulický brzdicí systém je optimalizován pro rychlé brždění s těžkým nákladem. Celá pohonná soustava má zaručenou plnou funkčnost v rozsahu teplot od -32 do +49 °C. LMV se může brodit do hloubky 0,85 m a po úpravách až 1,5 m.
Pozoruhodný je také důraz na obtížnou zjistitelnost, neboť LMV bylo původně zkonstruováno jako průzkumné vozidlo. Výfuky jsou vedeny skrz konstrukci podvozku, turbodmychadlo se nachází pod motorem a karosérie obsahuje termální absorpční vrstvu; to vše výrazně snižuje infračervené vyzařování. Karosérie je navržena s ohledem na odraz radarových paprsků a je pokryta barvou, jež pohlcuje některé rádiové frekvence. Zjistitelnost lidským okem snižuje koncepčně nová „splývavá“ kamufláž a motor je obložen panely tlumícími hluk.

LMV ve třech verzích
LMV se vyznačuje v této kategorii vozidel neobvykle komplexním systémem modulární ochrany. V základní nejlehčí podobě (Light Protection) je vozidlo odolné proti puškovým střelám ráží 5,56 až 7,62 mm. Druhý stupeň (Medium Protection) poskytuje ochranu před municí do ráže 12,7 mm a konečně nejtěžší ochrana (Heavy Protection) odolává i 14,5mm protipancéřové munici. Jednotlivé úrovně pancéřování lze snadno instalovat v polních podmínkách. Podvozek je konstruován tak, aby ochránil osádku před účinkem protipěchotních min. V případě potřeby jej lze doplnit štítem proti lehčím protitankovým minám. Pneumatiky jsou neprůstřelné a opatřené soustavou pro centrální huštění. Bezpečnostní pásy sedaček mají pět upínacích bodů a samotné sedačky jsou uloženy na speciální konstrukci pro tlumení otřesů.
Společnost IVECO nabízí LMV ve třech základních verzích. Verze Hard Top má uzavřenou čtyřdveřovou karoserii a je navržena pro čtyř- až pětičlennou osádku. Stejný počet osob uveze Soft Top, která má však místo pevné střechy pouze kovový rám. A konečně verze Short Cab je o 30 cm delší, má dvoudveřovou dvoumístnou kabinu a je určena pro účelové nástavby. Všechny varianty lze přepravovat v závěsu pod vrtulníky CH‑47 nebo CH‑53. Jeden vůz může najet do nákladového prostoru transportního letounu C‑27 Spartan (G.222) a dva vozy do letounu C‑130 Hercules. LMV lze shazovat i na padákové plošině a jeho profil je uzpůsoben pro přepravu po železnici.

Panther pro Velkou Británii
Jako první projevila zájem o IVECO LMV armáda Itálie, která si na přelomu let 2002 a 2003 objednala prvních 60 kusů, jejichž dodávky začaly v prvních měsících tohoto roku. Italská armáda posléze rozšířila objednávku na 1210 automobilů s tím, že bude uvažovat o celkem 2000 kusech. V té době už ale bylo jasné, že LMV zaznamená velký úspěch i v zahraničí.
Firma IVECO přihlásila LMV do výběrového řízení britské armády FCLV (Future Command and Liaison Vehicle), pomocí něhož chtěla armáda Spojeného království získat nástupce známých automobilů série Land Rover a obrněných vozidel jako Scimitar, Saxon nebo FV432. V červnu 2003 byla vítězem vyhlášena zbrojovka BAE Land Systems, která ve spolupráci s firmou IVECO nabídla verzi LMV jménem Panther. Ministerstvo obrany poté objednalo 401 vozidel Panther CLV, jejichž dodávky začnou letos. Počáteční operační způsobilosti bude dosaženo příští rok a poslední vozidla mají dorazit k útvarům během roku 2009.
Panther má plnit velitelské, štábní a průzkumné mise. Licenční výroba probíhá u BAE Systems, zatímco IVECO dodává motory. BAE zajišťuje také senzorové a zbraňové systémy. Na střeše vozidla Panther je otočná plošina BAE SDW (Self‑Defence Weapon), která obsahuje velký infračervený senzor STAWS (Surveillance, Target Acquisition Weapon Sight) a zbraňovou platformu Enforcer RCWS (Remote Controlled Weapon Station). Systém Enforcer je odvozen od izraelského typu Rafael RCWS a licenčně jej vyrábí britská zbrojovka AEI Ordnance Systems. Normální výzbroj tvoří 7,62mm kulomet GPMG, alternativně lze použít 12,7mm kulomet nebo 40mm automatický granátomet.

Caracal pro Německo
Třetím zákazníkem se stala Belgie, když v srpnu 2005 podepsala smlouvu o dodávce 440 kusů LMV s opcí na dalších 180 kusů. LMV bude v belgické armádě sloužit pod názvem LATV (Light Armoured Tactical Vehicle). Kromě samotných vozidel bylo objednáno také 120 souprav modulárního pancéřování a opce zahrnuje dalších 60 souprav. První vozidla LATV mají ozbrojené síly Belgie převzít v průběhu letošního roku.
V roce 2005 navázala firma IVECO partnerství s německou firmou Rheinmetall Landsysteme, aby nabídla nový víceúčelový terénní automobil německému Bundeswehru. Vozidlo nese název Caracal a samozřejmě jde o německou modifikaci italského automobilu LMV. Rheinmetall navrhuje německé armádě Caracal jako výplň mezery mezi typy Wolf a Yak, z nichž první je vojenská varianta vozu Mercedes‑Benz G, zatímco druhý je pancéřovaná verze nákladního automobilu Duro III (více v ATM č. 11/2005). 
Rheinmetall dodává pancéřování pro Wolf i Yak a hodlá vyrábět i systém modulární ochrany a výzbroje pro Caracal. Bundeswehr si v listopadu 2005 objednal zkušební prototyp vozidla Caracal a jeho zkoušky začaly v dubnu letošního roku. Letos na podzim by měla armáda oznámit své rozhodnutí. LMV se možná uplatní i v civilním sektoru. Automobilka FIAT, jejíž součástí je Iveco, postavila na bázi LMV luxusní terénní vůz FIAT Oltre, který má vytvořit konkurenci pro americký Hummer H2/H3.
O kvalitách automobilu IVECO LMV nejvíce svědčí jeho komerční úspěchy. Armády tří vyspělých států si závazně objednaly přes 2000 kusů, které v současné době nastupují do výzbroje. Dalším uživatelem se může stát německý Bundeswehr. Pokud se skutečně rozhodne pro Rheinmetall Caracal, pak bude možné bez nadsázky prohlásit, že automobily rodiny IVECO LMV se staly vojenskými automobily pro sjednocenou Evropu 21. století.
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TTD vozidla IVECO LMV
Celková délka
4790 mm
Celková šířka
2200 mm
Celková výška
2050 mm
Světlá výška
315 mm
Prázdná hmotnost
4700 kg
Užitečné zatížení
2300 kg
Max. hmotnost
7000 kg
Max. rychlost
130 km/h
Dojezd na silnici
600 km
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