Rafael Mantis:
Průzkumník a lovec

Lehká útočná vozidla jsou v terénu Středního Východu mimořádně účinnými zbraněmi. Jejich výkonnost mohou dále zvýšit špičkové zbraňové a senzorové systémy, jak dokazuje izraelské průzkumné a bojové vozidlo Mantis.

Na zbrojní výstavě Eurosatory 2004 představila izraelská firma Rafael Armament Development Authority nový výrobek. Nese název Mantis a lze jej popsat jako lehké útočné vozidlo s moderními zbraňovými, senzorovými a komunikačními komponenty. Výsledkem je komplexní bojový, průzkumný a velitelský systém vhodný pro „digitální bojiště“ 21. století.

Základem je ITV-1
Základem systému Mantis je úspěšné lehké útočné vozidlo ITV‑1 od americké zbrojovky Flyer Defense LLC (nyní součást skupiny Marvin Group). Používají je americké Special Forces a zvláštní jednotky několika dalších zemí, mj. Austrálie a Singapuru, kde je vůz licenčně produkován společností Singapore Technologies Kinetics. Dlouhodobé vztahy izraelských a singapurských firem pak nejspíše vedly k tomu, že Rafael zvolil ITV‑1 jako základ demonstrátoru průzkumného a bojového vozidla Mantis. V případě zájmu však lze všechny uvedené prvky instalovat také do jiných typů lehkých útočných vozidel.
Rafael nabízí dvě základní varianty systému Mantis, průzkumnou jménem Mantis Recce a protitankovou nazvanou Mantis ATGM. Obě dvě jsou ovšem konstruovány tak, aby si jejich části vzájemně „nepřekážely“, takže na jeden exemplář vozidla lze instalovat současně obě dvě varianty. Demonstrátor komplexu Mantis proto předvádí prvky verzí Recce i ATGM.
Základním prvkem průzkumné varianty Mantis Recce je senzorový blok značky ESC BAZ na výsuvném stožáru na zádi vozu. Lze jej vysunout do výšky až čtyř metrů. Blok obsahuje denní televizní kameru, infračervený přístroj, laser fungující jako dálkoměr a zaměřovač, družicový navigační systém vycházející z oblíbeného zařízení Azimuth Comet a antény pro rádiovou komunikaci. Odměr je kruhový a rozsah náklonu sahá od –60 do 30 stupňů. Senzory disponují automatickým zaostřováním a stabilizací a informace lze přenášet v reálném čase. Účinný dosah denní i noční kamery se pohybuje mezi 4 a 6 km. Všechny přístroje jsou funkční při teplotách od –20 do 50 °C. Pozoruhodná je také nízká hmotnost celého bloku, která činí pouze 2,3 kg.

ATGM: Lovec tanků
Výzbroj protitankové verze Mantis ATGM samozřejmě představuje jeden z nejznámějších izraelských zbraňových kompletů, řízené střely Rafael Spike LR, které se díky vozidlům Pandur II brzy objeví též ve výzbroji Armády ČR. Protitanková raketa Spike LR má zcela pasivní navádění pomocí denního (CCD) a nočního (IIR) senzoru a její maximální dostřel činí 4000 m. Výzbroj vozidla Mantis ATGM představuje odpalovací zařízení se dvěma raketami a další čtyři střely uložené v korbě.
Součástí výbavy modifikace ATGM je rovněž pozoruhodný přístroj Spike C4I (tzn. Command, Control, Communications, Computer and Intelligence). V podstatě jde o počítačový systém napojený na vlastní zbraňový komplet Spike LR a pomocí rádiové komunikace i na všechny další komplety téhož typu na bojišti. Využívá se při výcviku, plánování misí, navigaci, získávání a distribuci informací, velení i vlastní bojové činnosti. Všechny přístroje Spike C4I jsou totožné, takže v případě potřeby může kterýkoli z nich převzít velitelskou funkci. Zařízení může využívat také údaje ze senzorů verze Mantis Recce.
Rafael předpokládá, že izraelská armáda nasadí útvary vozidel Mantis obou verzí jako malé „lovce tanků“. Prvním zahraničním zájemcem o Mantis bude patrně Singapur, který už používá vozy ITV‑1 se střelami Spike LR.
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TTD vozidla Flyer ITV-1
Celková délka
4,5 m
Celková šířka
2,0 m
Celková výška
1,9 m
Prázdná hmotnost
1400 kg
Max. náklad
1000 kg
Max. rychlost
110 km/h
Dojezd na silnici
525 km
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