Piranha v Chile:
Exotická služba švýcarského vozidla

Švýcarský kolový obrněný transportér Piranha patří mezi nejúspěšnější typy své kategorie. Do seznamu uživatelů se zařadilo i Chile, kde se rozběhla rovněž licenční výroba obrněnců, avšak nezůstalo jenom u ní. Chilské firmy a ozbrojené síly totiž provedly také pozoruhodné spektrum úprav a pokusů, které se týkaly zbraňových systémů.

Firma MOWAG (Motorwagenfabrik AG) ze švýcarského Kreuzlingenu si v průběhu 50. a 60. letech připsala velké komerční úspěchy s čtyřkolovými obrněnci, a tudíž se pustila i do vývoje většího vozidla. Výsledek této soukromé iniciativy byl představen v roce 1972. Piranha, jak se nový obrněnec nazýval, měl v prototypové podobě čtyři kola, ale potom se přidaly varianty se šesti a osmi koly. Přibývalo různých účelových verzí a také dobře platících zákazníků, protože švýcarský obrněnec se stal skutečným bestsellerem.

Licenční produkce v Chile 
O jeho zavedení projevily zájem také ozbrojené síly Chile, které roku 1980 uzavřely smlouvu, avšak nikoliv na prodej vozidel ze Švýcarska, nýbrž na jejich licenční produkci. V Chile se do tohoto procesu zapojila strojírenská firma Industrias Cardoen, kterou založil podnikatel Carlos Cardoen, jenž poté získal hodně kontroverzní pověst kvůli dodávkám zbraní do Iráku. V Chile se každopádně těšil výborné pozici, neboť se řadil mezi přátele diktátora Augusta Pinocheta, a proto získal podíl i na dodávkách vozidel Piranha. První chilský exemplář obrněnce, pro který se často užívá také španělská podoba slova, tedy Piraña, odpovídal verzi se čtyřmi koly, avšak tato konfigurace zůstala v Chile jen v prototypu. Armáda a námořní pěchota si totiž objednaly 145 šestikolových vozidel, jejichž dodávky se realizovaly v letech 1983–1985. Některé díly se importovaly ze Švýcarska, avšak výrobu pancéřových koreb zvládala Cardoenova firma sama. Základní konstrukce chilských obrněnců se shodovala se švýcarským originálem a o pohon se staral šestiválec Detroit Diesel 6V-53T o výkonu 205 kW. Jeden z rozdílů se týkal palivových nádrží, jejichž celkový objem vzrostl z 250 na 400 litrů, což se pak pochopitelně projevilo i na dojezdu, který se z 600 km zvýšil na zhruba 1200 km. Z oněch 145 objednaných kusů bylo 70 předáno jako klasické obrněné transportéry, které dostaly střeliště s ručně ovládaným 12,7mm kulometem M2HB. Dalších padesát kusů vstoupilo do služby jako nosiče 120mm minometů a pět kusů odpovídalo velitelské konfiguraci, jež se vedle spojovací výbavy lišila i tím, že místo normálních záďových dveří obdržela hydraulickou rampu.

Spektrum pokusných verzí
Zbylých dvacet chilských vozidel Piranha pak dostalo dvoumístné věže s kanony DEFA D921 neboli GIAT F1 ráže 90 mm (tytéž mají i čtyřkolové obrněnce Panhard AML-90). Tím ovšem výčet verzí nekončí, jelikož vzniklo i několik testovacích kusů a část sériových vozidel se pak upravila do odlišných podob. Zkoušely se např. nejméně dvě další věže s kanony ráže 90 mm, a to belgická Cockerill CN90 s kanonem F1 a brazilská Engesa ET-90 s dělem EC-90. Dalším pokusem na jednom z transportérů byla malá věžička Rafael OWS nesoucí 7,62mm kulomet a další kus dostal švýcarskou věž Oerlikon GAD AOA s 20mm kanonem. Snímky naznačují, že několik transportérů v chilské armádě užívá věž Oerlikon GBD COA s 25mm kanonem. Další nová verze je protiletadlová a nese izraelskou věž IAI TCM-20, na níž se nacházejí dva 20mm rychlopalné kanony Hispano-Suiza HS.404. Židovský stát poskytl i věž, ve které byl umístěný 60mm kanon HVMS (High Velocity Medium Support) k palebné podpoře pěchoty. Zbrojovka Cardoen provedla také pokusy s montáží tří raketometů, z nichž jeden obsahoval čtyřicet raket ráže 70 mm, zatímco druhým byl švýcarský raketomet RWK-014 pro třicet střel SNORA ráže 81 mm a konečně třetí užíval čínské rakety ráže 102 mm. Carlos Cardoen totiž navázal vztahy s Čínou, z nichž posléze vzešel ještě jeden experiment, a sice montáž věže se dvěma čínskými protitankovými řízenými raketami NORINCO HJ-8. Na jeden transportér byl pokusně usazen přehledový protivzdušný radar. Několik kusů se změnilo na zdravotnická vozidla se zvýšenou zádí a vzniklo také nejméně jedno podobně řešené dílenské vozidlo. V nabídce firmy Cardoen se objevila Piraña i jako nosič minometu ráže 81 mm.

Také osmikolové obrněnce
Snad nejzajímavější úpravu však prodělalo několik vozidel, jež se změnila na nosiče britských řízených raket. Každý obrněnec pak nesl dvě protitankové střely Mamba a čtyři protiletadlové střely Blowpipe. Carlos Cardoen chtěl obrněnce Piranha i exportovat, žádného zákazníka však nezískal. Záhy se ocitl v problémech kvůli obchodům s Irákem a po konci Pinochetova režimu přišel o politickou podporu, takže z obranného sektoru odešel. Licenci na typ Piranha převzala státní firma FAMAE (Fábricas y Maestranzas del Ejército), jíž potom armáda zadala produkci osmikolového vozidla pod jménem Piranha 8x8D. Od původní švýcarské verze se odlišuje mj. absencí šroubů a další obojživelné výbavy, jelikož armáda už schopnost plavby nepoptávala, a všechny exempláře mají hydraulickou záďovou rampu. Sériová výroba se rozběhla roku 1992, s přestávkami trvala do roku 2003 a dle různých zdrojů z ní vzešlo mezi 80 a 120 kusy. Drtivá většina slouží jako obrněné transportéry, jež nesou kulomet M2HB či automatický granátomet Mk 19 ráže 40 mm. Testovala se i věžička GBD COA s kanonem ráže 25 mm či věž Cockerill CN90 s 90mm dělem. Byla předvedena i bezpečnostní verze s radlicí k odstraňování barikád a logistická verze s jeřábem. Chilská armáda vozidla Piranha pořád provozuje, ale od roku 2018 je postupně předává policii a chce koupit nové osmikolové obrněnce. Mezi kandidáty patří mj. Piranha V, italské Iveco SuperAV, singapurský Terrex, jihokorejský Black Fox a turecké typy PARS a Arma. Vítěz získá zakázku na až 300 kusů, díky kterým se mají chilské motorizované jednotky postupně transformovat na mechanizované.
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Parametry chilských obrněnců Piranha

6x6
8x8D
Osádka + výsadek
2 + 12
2 + 13
Prázdná hmotnost
8000 kg
9700 kg
Bojová hmotnost
10 500 kg
13 000 kg
Celková délka
5,970 m
6,373 m
Celková šířka
2,500 m
2,500 m
Celková výška
1,850 m
1,900 m
Světlá výška
0,500 m
0,460 m
Max. rychlost jízdy
100 km/h
100 km/h
Max. rychlost plavby
10 km/h
(-)
Dojezd na silnici
1200 km
850 km
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