Oshiponga:
Africko-ruská spolupráce

Zbrojní průmysl se rozvíjí i v zemích třetího světa. Příkladem je Namibie, která vyvinula obrněný automobil Wer’Wolf Mk II a ve spolupráci s Ruskem jej doplnila protiletadlovým hlavňovým kompletem Oshiponga.

Během studené války si sovětská, resp. ruská vojenská technika získala v Africe dobrou pověst, zejména díky své jednoduchosti a odolnosti. Současná ruská zbrojní exportní politika chce na tyto úspěchy navázat. Příkladem pronikání ruských zbrojovek do Afriky je protiletadlový komplet Oshiponga, jež byl vyvinut ve spolupráci se zbrojním průmyslem Namibie.

Odolnost proti minám
V roce 2000 byla v Namibii zahájena sériová produkce obrněného vozidla Wer’Wolf Mk II. Vozidlo je výsledkem spolupráce tamní firmy Windhoeker Maschinenfabrik Pty Ltd. a kanadské zbrojovky Military International Ltd. Wer’Wolf Mk II byl navržen podobně jako vozy ze sousední Jihoafrické republiky. V jeho konstrukci hraje hlavní roli maximální odolnost proti střepinám, minám a improvizovaným výbušným nástrahám. Stejně jako obrněná vozidla z Jihoafrické republiky má i Wer’Wolf Mk II šasi tvaru písmene V a závěsy kol ve tvaru A. Vozidlo je schopné odolat explozím protitankových min obsahujících sedm kilogramů TNT a karoserie chrání před střelbou z malorážových zbraní. Wer’Wolf Mk II je poháněn německým motorem MAN D0826 LF o výkonu 166 kW (224 k), s nímž dosahuje rychlosti 125 km/h.
Asi 400 vozů Wer’Wolf Mk II bylo dodáno armádě Namibie a další zakoupili soukromí zájemci. Je například známo, že je využívá německá nevládní organizace Menschen gegen Minen. Wer’Wolf Mk II může nést různé nástavby včetně cisterny a dělostřeleckého raketometu, ale patrně nejzajímavější je protiletadlová verze se zbraní Oshiponga. Jde o namibijsko‑ruskou zbraň využívající známý protiletadlový dvojkanon ZU‑23 ráže 23 mm. Původní ruská verze je umístěna na dvoukolovém přívěsu, zatímco nový systém Oshiponga využívá otočnou dvoumístnou věž. Na zbrojní výstavě Africa Aerospace & Defence 2004 konané v Jihoafrické republice byl vystaven Wer’Wolf Mk II nesoucí komplet Oshiponga a systém Cup‑T s 12,7mm kulometem.

Vysoce univerzální zbraň
Oshiponga představuje instalaci dvou ruských 23mm samočinných kanonů 2A14 od zbrojovky KBTočMaš A. E. Nudělmana. Každý kanon má rychlost střelby 800-1000 ran za minutu. Přívod nábojových pásů je oboustranný, což umožňuje výběr ze dvou typů střeliva. Na každou ze dvojice zbraní připadají dvě nábojové schránky po padesáti nábojích. Systém Oshiponga je propagován jako vysoce univerzální zbraň schopná ničit vzdušné i pozemní cíle. Každý z kanonů má proto v jedné schránce tříštivotrhavou a zápalnou munici HEI s trhavinou Hexal P30 proti vzdušným cílům a měkkým pozemním cílům a ve druhé schránce jsou svíticí protipancéřové náboje APCI/T, které mohou na vzdálenost 200 m probít ocelový pancíř o tloušťce 50 mm.
Doplňkovou výzbroj vozidla představuje systém Cup‑T. Jedná se o pohyblivou lafetu s kulometem ráže 12,7 mm, která se nachází na střeše kabiny nad sedadlem spolujezdce, tedy vlevo, protože automobily v regionu jižní Afriky mají volant na pravé straně. Osádku protiletadlové modifikace vozidla Wer’Wolf Mk II tvoří pět mužů. Vpředu sedí řidič, střelec z kulometu a nabíječ, jež se stará o střelivo pro kanony i kulomet. Ve věži jsou sedačky střelce z kanonů a mířiče‑velitele. Normálně má Oshiponga jen optické zaměřovače, ale lze instalovat i pokročilejší senzory pro nasazení v noci. Účinný dostřel proti pozemním cílům činí 2000 m a proti vzdušným cílům 1500 m.
Propagované možnosti využití tohoto vozidla se zjevně vztahují k zákazníkům v oblasti jižní Afriky. Hovoří se mj. o doprovodu konvojů a VIP, ochraně strategicky důležitých bodů, perimetrů a zátarasů na silnicích, hlídkování podél ropovodů a vodovodů a ochraně vojsk při přesunu. Zdůrazňuje se rovněž autonomnost, velký dojezd a spolehlivost vozidla, což je při akcích v buši samozřejmě nesmírně důležité. Už se objevilo i několik zájemců ze zahraničí, mezi nimi Indie a Angola. Pro namibijský průmysl by taková objednávka znamenala velký úspěch.
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