MOWAG Piranha 10x10:
Deset kol (nejen) ve švédských službách

Kolový obrněný transportér Piranha představuje nepochybně nejúspěšnější výrobek švýcarské značky MOWAG, jež dnes tvoří součást korporace General Dynamics. Svého času se nabízela také desetikolová verze, která opravdu našla jednoho zákazníka. Poměrně málo se ale ví, že se několik těchto vozidel dostalo i do válečných zón.

Obrněná vozidla s desetikolovými podvozky stále tvoří dosti vzácnou kategorii. V Číně vznikl mobilní protiletadlový prostředek JRVG-1 (více v č. 1/2019) a turecká značka FNSS postavila prototyp desetikolové varianty svého transportéru PARS. Do řadové služby se ale zatím dostal jen jeden typ, a to švýcarský transportér Piranha IIIC 10x10, byť šlo o malý počet, protože pro Švédsko se vyrobilo třináct sériových exemplářů. V tamní armádě se navíc uplatňovaly jenom omezeně, ale pro část těchto nezvyklých obrněnců se poněkud nečekaně našlo vhodné využití, když dorazily urgentní žádosti od Britů a Australanů.

Impozantní stíhač tanků
Obrněný transportér MOWAG Piranha se zrodil počátkem 70. let a první generace se nabízela se čtyřmi, šesti a osmi koly. Koncem 80. let vznikla druhá generace Piranha II, která prodělala komplexní vylepšení ve všech ohledech. Švýcarští konstruktéři se pak rozhodli pro neobvyklý krok a zahájili práci na ještě větším provedení s deseti koly. Cílem bylo zvýšit užitečný objem a nosnost, resp. umožnit použití větších funkčních systémů při zachování vysoké pohyblivosti v terénu a pancéřové ochrany. V roce 1994 byl tedy postaven prototyp Piranha II 10x10, který se téhož roku představil na výstavě Eurosatory. Roku 1995 se odebral ke zkouškám na Střední Východ, kde vyvolal značný zájem zejména u Saúdské Arábie, o které se tedy hovořilo jako o prvním zákazníkovi. Firma MOWAG demonstrovala schopnosti desetikolové podoby vskutku působivě, protože onen první prototyp odpovídal stíhači tanků, jenž obdržel francouzskou věž GIAT TML 105 s tankovým kanonem GIAT G2 ráže 105 mm. Systém řízení palby dovoloval přesně střílet na cíle vzdálené až 2500 m ve dne i v noci. Pro kanon se dopravovala zásoba 38 nábojů, z nichž dvanáct se nacházelo přímo ve věži, která navíc nesla 7,62mm kulomet FNNH se zásobou 2000 nábojů a čtrnáct dýmových granátometů GALIX. K řízení sloužily první dvě nápravy, jejichž kola byla zavěšena na vinutých pružinách, kdežto zbylé tři nápravy používaly závěsy s torzními tyčemi. Vozidlo poháněl šestiválec Detroit Diesel 6V-53TA s výkonem 260 kW, který se přenášel na všech deset kol za pomoci šestistupňové převodovky. Zákazník však mohl volit i z jiných motorů, např. Cummins 6 CTA. Čelní pancíř chránil proti munici kalibru 14,5 mm, zbytek korby pak odolával puškovému střelivu ráže 7,62 mm. Nabízela se také řada dalších přídavných prvků, mj. přetlakový filtrační a ventilační systém k činnosti v zamořeném prostředí nebo velký naviják Rotzler s tažnou silou 8 tun.

„Trojka“ na deseti kolech
Desetikolový stíhač tanků sice vzbudil značnou pozornost, nakonec ovšem zákazníky nenašel. Firma MOWAG ale pokračovala ve vývoji a v roce 1996 prezentovala třetí generaci obrněnců Piranha. Součástí nabídky řady Piranha III byla od začátku rovněž desetikolová varianta, která pochopitelně čerpala z desetikolové „dvojky“, ale integrovala do konstrukce mnoho vylepšení „trojkové“ řady. Šlo především o poněkud odlišně tvarovanou korbu, která dovolovala montáž modulární balistické ochrany. Zlepšila se také odolnost proti minám, takže vozidlo Piranha III dovedlo odolat výbuchu protitankové miny s 8 kg TNT pod každým kolem, případně 6 kg pod středem korby. Vedle klasického systému zavěšení kombinujícího vinuté pružiny a torzní tyče se nabízela i verze s hydropneumatickými závěsy a možností změny světlé výšky. Zákazník si mohl opět vybrat z řady různých doplňků, které zahrnovaly mj. filtrační a ventilační soustavu, automatické hasicí zařízení nebo systém pro regulaci tlaku v pneumatikách za jízdy. Rozšířila se nabídka motorů, jež nově obsahovala i diesely Caterpillar C9, MTU 6V183 TE22 či Scania DS19-48A. O přenos výkonu se mohly starat převodovky od firem Allison nebo ZF. Výrobce pochopitelně nabízel široké spektrum variant s různou výzbrojí. Opět bylo možno namontovat věž GIAT TML 105, ale též „tankové“ věže jiných značek, např. Cadillac Gage. Desetikolové vozidlo mohlo sloužit pro protivzdušnou obranu, protože mezi konfigurace náležel např. nosič věže Blazer s 25mm kanonem a raketami Stinger či Mistral, nosič kompletu Wildcat s kanony ráže 30 mm či platforma pro raketové systémy Oerlikon ADATS či Thales Crotale-NG, ale ve všech případech zůstalo jen u kreseb či modelů. Obdobně skončil i návrh těžkého transportéru s věží Rheinmetall KUKA E4A1 vybavenou 30mm kanonem. Dvě zbraňové podoby obrněnce Piranha IIIC 10x10 se ale přece jen dostaly do fáze testů.

Nabídka prvků a variant
Písmeno C odkazuje na konvenční (tzn. pružinové a torzní) závěsy, jelikož desetikolová verze s hydropneumatickými závěsy zřejmě nikdy fyzicky nevznikla. První testovanou podobou byl těžký obrněný transportér (nebo už spíše bojové vozidlo pěchoty) se švédskou věží, která byla převzata z pásového obrněnce Strf 9040 (CV90). Jako svou hlavní výzbroj nesla 40mm kanon Bofors AK/40L 70B s max. kadencí 300 ran za minutu a zásobou 24 nábojů (a další náboje se daly převážet v korbě). Obdobné určení měla také konfigurace s věží Oerlikon GDD-BOE, jež nesla 35mm kanon Oerlikon KDE. Doplňkovou výzbroj obou věží tvořil 7,62mm kulomet FN MAG a dvě trojice 76mm dýmových granátometů. Obrněnec dokázal kromě osádky přepravit teoreticky snad až patnáct či šestnáct pěšáků. Exemplář s věží značky Oerlikon se dnes nalézá v muzeu ve Fullu, avšak ani jedna z konfigurací nenalezla zákazníka. Společnost MOWAG se ale rozhodla využít značné nosnosti desetikolové „trojky“ a nabízela různé podpůrné varianty, a to nosič kontejnerů standardu TOE (Twenty-foot Equivalent Unit, tj. s délkou 20 stop neboli 6,1 m) vybavený hydraulickým manipulátorem, vyprošťovací a opravářský obrněnec, mobilní velitelské středisko ACV (Armoured Command Vehicle) nebo nosič senzorů ASV (Armoured Sensor Vehicle). A právě tyto poslední dvě konfigurace přitáhly pozornost jediné země, jež do svého arzenálu skutečně zařadila typ Piranha III 10x10. Stalo se jí Švédsko, které tehdy chtělo omladit výbavu svého pobřežního dělostřelectva (Kustartilleriet), takže v roce 1996 objednalo jeden exemplář provedení ASV coby nosič přehledového radaru a dvě velitelská vozidla ACV na platformě Piranha IIIC 10x10 s tím, že si výhledově pořídí i další. Celkové plánovalo až 17 velitelských a 44 radarových kusů, jejichž ochranu mělo provádět 18 vozidel Piranha IIIC 8x8 AEV (Armoured Escort Vehicle) se 7,62mm kulomety.

Dvě provedení pro Švédy
Jistě nepřekvapí, že jako zdroj pohonu se vybral švédský dieselový agregát Scania DS19-48A, jehož max. výkon 296 kW se přenášel na kola za pomoci sedmistupňové převodovky od firmy ZF. Řidič seděl vpředu vlevo a za ním měl svou sedačku velitel, u jehož poklopu byl umístěný ručně ovládaný 7,62mm kulomet. Obrněnce dostaly zvýšenou zadní část nástavby, která proto poskytla vnitřní prostor okolo 14 m3. Švédové si vyžádali rovněž pomocné elektrické zdroje o výkonu 40 kW, kvalitní soustavy vytápění a další úpravy k provozu v arktických podmínkách. Velitelské vozidlo ACV ve Švédsku dostalo speciální tříbarevnou kamufláž pro lesní prostředí a lokální označení Pansarterrängbil 97 (Patgb 97). Běžně se sice vyskytuje také jméno LIRKA (Lednings- och Informationssystem Rörligt Kustartilleri), avšak to byl technicky jenom název velitelského a informačního systému, který vytvořily švédské společnosti a který se ve vozidle nalézal. Podobně tomu bylo i s vozidlem ASV, které obdrželo název Radarpansarterrängbil 97 (zkráceně Radarpatgb 97 či Rrpatgb 97), ale objevuje se také termín KAPRIS (Kustartilleriets Spaningsradar- och Informationssystem). To bylo označení funkčního systému, jehož ústřední prvek tvořil přehledový radar Ericsson Giraffe PS-740, v armádě oficiálně nazývaný ArtE 740 (Artilleriradarenhet 740). Sloužil pro sledování hladinových i vzdušných cílů a byl usazený na skládacím stožáru, jenž se mohl zvednout do výšky 10 nebo 15 m, což spolu se spuštěním čtyř vzpěr trvalo kolem tří minut. Reálné kontrakty však zůstaly daleko za plány, protože po oněch prvních třech obrněncích se objednalo již jen pět velitelských a pět radarových kusů. Všechny byly dodány do roku 2002, tedy paradoxně až poté, co se Švédové rozhodli, že svoje pobřežní dělostřelectvo rozpustí a reorganizují. Pro sedm velitelských a šest radarových obrněnců tudíž muselo ministerstvo obrany najít nějaké nové uplatnění.

Uplatnění v roli C-RAM
Z pobřežních vojsk měla vzniknout obojživelná brigáda, která měla získat i obrněnce Piranha, jenže formování brigády nebylo nikdy dokončeno. Radarové obrněnce se občas objevovaly na cvičeních coby senzory pro zaměřování cílů pro protilodní rakety Rbs 15 Mk 3 a testovalo se i využití ke sledování nízko létajících cílů (zvláště vrtulníků) nad složitým terénem. Patrně čtyři z radarových obrněnců prošly modernizací, při které byl původní 2D radar nahrazen novějším typem Giraffe AMB 740 (Agile Multi Beam) s 3D snímáním. Ačkoli nepochybně šlo o velice výkonné senzory, jejich provoz se jevil jako značně nákladný a začínalo se hovořit o vyřazení. Situace se však změnila v roce 2007, protože Velká Británie projevila urgentní zájem o nákup systémů Giraffe coby výstražných prostředků C-RAM, tzn. proti dělostřeleckým, raketovým a minometným útokům v Afghánistánu a Iráku. Podepsala tedy smlouvu na nákup radarů, avšak výroba samozřejmě žádala čas, který Britové neměli. Coby dočasné řešení si tudíž od Švédska pronajali tři komplexy AMB 740 na šasi Piranha 10x10 a do převzetí „svých“ systémů Giraffe je užívali v Afghánistánu a v irácké Basře. Roku 2010 přišla s podobnou žádostí též Austrálie, která si pronajala jeden obrněnec a provozovala ho na afghánské základně Tarin Kot. Oba tyto projekty, jimž dalo Švédsko krycí názvy Karlskrona a Dingo, plně potvrdily schopnosti radaru AMB 740 i potenciál vozidla Piranha 10x10 jako kvalitní platformy. Když tedy švédská vláda v roce 2015 navrhla všechny tyto obrněnce zrušit, vyvolala tím velkou nelibost. Následovaly i debaty v parlamentu a vláda musela vysvětlovat, proč chce tyto výkonné prostředky vyřazovat právě v době rostoucího mezinárodního napětí. Výsledkem se tudíž stal kompromis. Obrněnce Piranha IIIC 10x10 putovaly do záložních skladů a ve hře zůstává možnost, že by se mohly do služby vrátit jako nosiče nové generace radarů Giraffe.

Lukáš Visingr
Foto: MOWAG, MO Švédska, archiv autora

Parametry vozidel MOWAG Piranha 10x10

II TML
IIIC
Osádka + výsadek
4 osoby
2 + 16 osob
Prázdná hmotnost
11 800 kg
12 500 kg
Bojová hmotnost
18 000 kg
20 000 kg
Celková délka
8,750 m
7,450 m
Celková šířka
2,600 m
2,660 m
Celková výška
2,990 m
2,170 m
Světlá výška
0,570 m
0,595 m
Výkon motoru
260 kW
296 kW
Max. rychlost
100 km/h
100 km/h
Dojezd na silnici
800 km
800 km
Svislá překážka
0,600 m
0,600 m
Šířka příkopu
2,000 m
2,000 m
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