Plasan Yagu:
Izraelský ultra-lehký obrněnec

Rychlé čtyřkolky už reprezentují běžnou součást výzbroje speciálních jednotek. Jejich základní nevýhodou ovšem zůstává takřka nulová balistická ochrana, což se nyní rozhodla změnit firma Plasan, když představila lehký obrněnec Yagu.

Izraelská společnost Plasan se již zařadila mezi respektované dodavatele pancéřování, které se ostatně vyskytuje i v Armádě ČR. Nabízí také obrněný terénní automobil SandCat, ale nyní se rozhodla pro hodně odvážný krok v podobě projektu vozidla, k němuž se obtížně hledá nějaký precedens. Novinka nazývaná Yagu je charakterizována jako vozidlo, které v oblasti obrněnců pro zvláštní síly prolomilo „trojúhelník kompromisu“.

Pancíř pro vozidlo z Minnesoty
Konstruktéři totiž musí vždy vyvážit hmotnost (a přeneseně pohyblivost), odolnost a palebnou sílu, což se u různých kategorií většinou děje v neprospěch některého ze tří parametrů. Značka Plasan ale na výstavě Expo Seguridad v Mexiku dne 24. dubna 2018 představila nové obrněné vozidlo Yagu, které okamžitě vzbudilo obrovský zájem, jelikož jde o opravdu velice nezvyklý design. Na pohled připomíná obrněnou čtyřkolku a takový odhad vlastně není příliš daleko od pravdy, neboť cílem společnosti Plasan bylo vyvinout něco, co zachová pohyblivost čtyřkolek a zároveň vyřeší jejich hlavní slabinu, tedy nedostatečnou ochranu osádky. Základ konstrukce Yagu tudíž představuje ultra-lehký terénní automobil (resp. podle některých názorů spíše něco jako velká čtyřkolka) typu Wildcat 4X, který od roku 2016 nabízí firma Arctic Cat z americké Minnesoty. V základní podobě váží asi 707 kg a dopraví čtyři osoby a k tomu i náklad 136 kg. O pohon vozidla se stará benzinový čtyřválec o objemu 951 cm3 a s výkonem 70 kW, který se přes samočinnou převodovku přenáší na dvě nebo všechna čtyři kola. Firma Plasan tedy vzala tuto základní konstrukci a instalovala na ni vrstvené pancéřování na úrovni B6+, jež odpovídá přibližně úrovni STANAG 4569 Level 2. Obrněnec Yagu by proto měl odolávat běžné munici ráže 7,62x51 mm či průbojné munici ráže 7,62x39 mm.

Kompaktní, rychlý a ozbrojený
Pancéřování umístěné na rámu konstrukce Wildcat 4X tudíž vytváří jakousi „kapsli“, která má poskytnout komplexní ochranu osádce vozidla Yagu, která je ale (na rozdíl od civilní podoby) standardně jen tříčlenná. Odolnost se patrně týká i čelního skla a dvou oken v bočních dveřích a lze předpokládat, že firma Plasan zohlednila rovněž své rozsáhlé zkušenosti s ochranou proti výbušným hrozbám. „Kapsle“ je navíc klimatizovaná a nese kamery pro kruhový rozhled, což znatelně zvyšuje komfort činnosti osádky. Plasan Yagu s veškerým pancéřováním, třemi muži a nákladem 350 kg váží necelých pět tun, takže si zachovává vysokou pohyblivost. K té hodně přispívají i kompaktní rozměry, protože vozidlo je jen asi 4 m dlouhé, 162 cm široké a 180 cm vysoké, takže se hodí pro operace ve složitém terénu (včetně městské zástavby). Oproti civilní podobě využívá větší pneumatiky, jež mají rozměry 28 10R14. Do výbavy patří také pomocný elektrický generátor pro účelové systémy, jelikož vůz Yagu je vybaven též dálkově ovládanou zbraňovou stanicí od firmy General Robotics. Jde o ultra-lehký typ Pitbull, který nese kulomet ráže 5,56 nebo 7,62 mm. Yagu může vypouštět také malé bezpilotní průzkumné letadlo. Podle výrobce představuje nové vozidlo Yagu ideální řešení mj. pro průzkum bojiště, boje ve městě, protiteroristické operace nebo pro střežení základen a hranic.
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