Rekordní Ripsaw:
Nejrychlejší pásová vozidla světa

Zájmy armády a bohatých nadšenců se mohou jevit jako vzdálené, ve skutečnosti ovšem existuje řada technických konstrukcí, které se uplatňují v obou sférách. Prokazují to mj. pásová vozidla řady Ripsaw, jež vznikla primárně pro armádu, ale upoutala i pozornost dobrodruhů, kteří touží po něčem výjimečném.

V prosinci 2018 dorazila zpráva, že společnost Textron, která se řadí mezi největší americké a světové zbrojovky, koupila malou soukromou firmu Howe & Howe, jež si vybudovala respekt zejména coby dodavatel mimořádně rychlých pásových vozidel. Získala si popularitu též mezi širokou veřejností, protože na televizní stanici Discovery Channel běžel seriál Battle Machine Bros (český název Černé nebe), který ukazoval proces vývoje a výroby podivných dopravních prostředků včetně oněch unikátních „pásovců“.

Zrození rychlého „pásovce“
Původní anglický název seriálu odkazuje na fakt, že značku založili dva bratři-dvojčata, a sice Michael Howe a Geoffrey Howe, známí i pod přezdívkami Mike a Geoff. Pocházejí z Maine a od dětských let projevovali nadšení pro automobily a další techniku, takže již ve věku osmi let si dokázali postavit vlastní lanovku. Společně absolvovali též střední a vysokou školu a pustili se do konstrukce terénních bugin, ale přelom přišel až v roce 2001, kdy se zrodil Ripsaw. Jeho kořeny leží v tzv. DARPA Grand Challenge, jak se jmenuje soutěž, kterou vyhlašuje americká DARPA (Agentura pokročilých obranných projektů) s cílem vyhledávat a podporovat nadějné producenty pozemních vozidel bez osádky. Uchazeči musejí předvést schopnosti svých robotů a vítězové získávají finance na další vývoj, z čehož poté logicky těží i americká armáda. První prototyp vozidla Ripsaw se soutěže zúčastnil roku 2005, jenže tehdy ještě nebyl vyzrálý, takže ambiciózní bratři skončili v semifinále. O rok později už ovšem přesvědčivě zabodovali a stali se jedním ze tří týmů, které dosáhly na vládní peníze. Projekt podpořili i funkcionáři armády a povšimla si jej skupina senátorů, takže společnost Howe & Howe Technologies se začala těšit značné přízni. V roce 2008 tak mohla představit modifikované vozidlo Ripsaw MS1 (Military Specification 1), jež úspěšně absolvovalo armádní zkoušky. O rok později přišla další finanční injekce, tentokrát s cílem vozidlo vyzbrojit, a bratři začali vyvíjet i provedení MS2, jež mohlo dle potřeby fungovat s lidskou osádkou i bez ní. Začalo se spekulovat též o jiných uplatněních vozidla Ripsaw a hlásili se bohatí soukromí zájemci či promotéři událostí pro veřejnost, neboť neobyčejně výkonný „pásovec“ nabízel skutečně velký potenciál rovněž mimo ozbrojené síly. K tomu samozřejmě přispěla také jeho prezentace v onom televizním seriálu a jiných médiích. Kompaktní „tank“ totiž vzbuzoval a stále vzbuzuje pozornost všude, kde se ukáže, a to hlavně díky své naprosto mimořádné rychlosti a akceleraci.

Unikátní kombinace prvků
Zde je nutné zdůraznit, že Ripsaw pochopitelně nepatří doslovně mezi tanky, byť se o něm tak běžně mluví. Jde o velmi lehké pásové vozidlo, které tedy představuje spíše pásový ekvivalent terénního automobilu. Vyznačuje se několika zvláštními rysy, jejichž kombinace pak zaručuje jeho opravdu výjimečnou pohyblivost. Základní konstrukce se skládá ze svařených trubek, jak je obvyklé u závodních automobilů kategorie NASCAR či u vozů koncepce „Monster Truck“. Vozidlo tak může poskytovat obrovskou odolnost při zachování nízké hmotnosti. Další prvek, který stojí za zmínku, reprezentuje naprosto originální soustava zavěšení kol. Na první pohled se totiž může zdát, že Ripsaw užívá konstrukci podvozku podobnou některým starým tankům, což je ale pravda jen částečně. Jde o systém, který do jisté míry navazuje na soustavu Christie, jejíž modifikovaná verze se uplatnila mj. u legendárního tanku T-34, jenže bratři posunuli toto řešení ještě o kus dál. Ke každému kolu totiž přísluší dvojice závěsných tyčí, z nichž první má vzduchový tlumič. K ní je připojena druhá tyč ve tvaru L, k níž je teprve připojeno kolo, které tak může konat svislý pohyb. Jednotlivá kola proto mají mimořádný rozsah pohyblivosti, díky němuž si Ripsaw poradí i se zdánlivě nepřekonatelným terénem, a to nesmírně rychle. Za jeho rychlostí stojí též použití obrovského dieselového osmiválce Duramax o objemu 6,6 litru, jenž generuje výkon kolem 480 kW a točivý moment přes 1350 Nm. Parametry prostředku Ripsaw standardně uvádějí max. rychlost 60 mil za hodinu, tzn. 96 km/h, avšak při reálných testech se běžně jezdilo rychlostí přes 105 km/h. Ripsaw je tedy běžně označován za nejrychlejší pásové vozidlo na světě. K tomu přispívá též takřka neuvěřitelná akcelerace, neboť Ripsaw s lidským řidičem se na „stovku“ dostane za 5,5 sekundy, avšak původní robotický prototyp byl v tomto smyslu ještě působivější, neboť mu stačily pouze 3 sekundy. Na úžasném zrychlení se podílejí také speciálně řešené články pásů, jejichž profil připomíná žraločí ploutev, a tudíž se dovedou takřka „zakousnout“ a zabírat na jakémkoli povrchu.

Rozmanité druhy výzbroje
Ripsaw si získal značnou popularitu mezi americkou veřejností, protože se začal objevovat na různých závodech a jiných motoristických akcích. Navzdory tomu se ale nedal ignorovat fakt, že jde v podstatě o vojenský prostředek, protože se na něm někdy nacházela i výzbroj, ačkoliv na veřejných událostech samozřejmě nebyla funkční. Finanční podpora od Pentagonu dovolila otestovat různé verze známého 7,62mm šestihlavňového kulometu M134 Minigun, a to včetně špičkového lehkého provedení Dillon Aerospace M134DT s hlavněmi z titanu. Vyzkoušel se i tříhlavňový kulomet GAU-19/A kalibru 12,7 mm či dálkově řízená zbraňová stanice, na niž je možno umístit např. 7,62mm kulomet M240 nebo 12,7mm kulomet M2HB. Vojáci instalovali na Ripsaw dokonce i protitankovou řízenou střelu FGM-148 Javelin, ale ověřovali jej též jako nosič nesmrtících prostředků, a to zbraní M5 MCCM (Modular Crowd Control Munition). Jde vlastně o jakousi obměnu známé směrové protipěchotní miny Claymore, jenže s plastovými či gumovými projektily, účinnými na vzdálenost až 30 m. Bratři postavili několik dalších variant vozidla Ripsaw, např. exemplář vybavený válcovým odminovacím zařízením. V říjnu 2019 se představila komplexně přepracovaná verze Ripsaw M5 s elektrickým pohonem, jež vznikla za účelem účasti v armádní soutěži na robotické bojové vozidlo RCV (Robotic Combat Vehicle). K tomu došlo už pod hlavičkou korporace Textron, která značku Howe & Howe Technologies převzala a poskytla jí zázemí, aby se dokázala prosadit v těžké konkurenci velkých zbrojovek. Tento krok přinesl úspěch, protože v lednu 2020 armáda sdělila, že společnost Textron získala zakázku na stavbu pěti prototypů vozidla RCV-Medium. To má vážit max. 10 tun a má sloužit k průzkumu a boji s pěchotou a s neobrněnými či lehce obrněnými vozidly protivníka. K tomu účelu může Ripsaw M5 nést rozmanité typy zbraní, mj. dálkově ovládanou stanici CROWS II s 12,7mm kulometem M2HB, ale vrchol jeho schopností představuje mohutná věž Kongsberg MCT-30, v níž se nachází 30mm rychlopalný kanon.

EV3 s obrovským motorem
Onen prototyp pro soutěž DARPA a verzi MS1 lze pokládat za první generaci vozidel Ripsaw a do druhé generace náleží pokročilejší podoby s osádkou i bez ní, mj. vojenská MS2 a civilní EV2, jež své možnosti předvedla v akčním filmu Rychle a zběsile 8 (The Fate of the Furious). Robotický prostředek Ripsaw M5 představuje generaci třetí, má ovšem už též civilní protějšek v podobě verze Ripsaw EV3, která proto tvoří také hlavní položku v komerční nabídce značky Howe & Howe Technologies. Vyrábí se ve třech provedeních nazývaných EV3-F1, EV3-F2 a EV3-F4, kde ono číslo za písmenem F uvádí počet sedadel. Zákazník si také může vybrat, zda chce jen otevřenou trubkovou konstrukci, nebo plně uzavřenou kabinu, která může poskytnout i překvapivý luxus včetně poměrně výkonné hudební aparatury. Otázkou však je, jaký požitek může řidič mít z případného poslechu hudby během chodu pohonné jednotky, kterou bratři do vozidla zabudovali. „Pásovec“ verze EV3 je totiž přece jen podstatně větší a těžší než původní podoba, a proto dvojčata sáhla po výkonnějším agregátu. Rozhodně se u toho nedržela zrovna zpátky, neboť „ef čtyřku“ pohání monstrózní motor Chrysler Hellcat Hemi s objemem 12 litrů (!), který produkuje neuvěřitelný výkon 1100 kW. Ten se proto stará nejen o úžasnou rychlost a akceleraci, ale i o impozantní terénní průchodnost, jelikož malý „pásovec“ vyšplhá dokonce i na terénní vlnu se sklonem 70 stupňů. Kabina je uložena na nezávislém vzduchovém tlumení a kromě zmíněné hudební soustavy může být vybavena mj. satelitní navigací, nočním viděním či kamerou pro pohled vzad. Určitě se nabízí otázka, za kolik se dá tato kuriozita koupit. Cena nejlevnější podoby s otevřenou kabinou činí necelých 300 000 dolarů, tedy kolem 6,4 milionu korun, jenže v závislosti na variantě a vybavení může šplhat mnohem výš, a to na více než půl milionu dolarů, tedy okolo 12 milionů korun. O zákazníky však bratři Howeové zjevně nemají nouzi, protože vojáci i bohatí nadšenci platí dobře.
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Parametry vozidla Ripsaw EV3-F4
Dopravní kapacita
4 osoby
Provozní hmotnost
4500 kg
Celková délka
4,73 m
Celková šířka
2,33 m
Celková výška
1,65 m
Světlá výška
0,51 m
Max. rychlost
96 km/h
Dojezd na silnici
400 km

Další výrobky nadaných dvojčat
Pásová vozidla řady Ripsaw představují nepochybně nejznámější, ale určitě ne jediné výrobky bratrů Howeových, protože jejich firma již postavila a odzkoušela také mnoho jiných designů. Příkladem je malý pásový robot Grizzly, který vznikl pro výběrové řízení americké armády na prostředek pro převoz munice, vody a další výbavy pěchotního družstva. Grizzly uveze kolem 450 kg na vzdálenost 100 km a dokáže autonomně následovat vojáky. US Army si sice zvolila konkurenční typ, ale Grizzly nadále figuruje v nabídce. Dalším malým „pásovcem“ je vozidlo PAV (Personal Assault Vehicle), neobyčejně kompaktní prostředek pro jednoho muže, jenž je dimenzován s ohledem na rozměry osobních výtahů, jelikož slouží hlavně pro násilné průniky do budov. Několik exemplářů si již pořídily některé zvláštní útvary americké policie. Vznikl i prostředek nazvaný Mini Rip, vlastně jakýsi pásový ekvivalent terénního motocyklu. Bratři se však rozhodně neomezují jenom na pásová vozidla, protože nabízejí také nezvyklý čtyřkolový vůz SR (Subterranean Rover), vytvořený pro jízdu v podzemních chodbách. Hlavní zákazníky pochopitelně reprezentují důlní společnosti, ale spekulovalo se i o možnosti, že by SR využily speciální jednotky pro akce v jeskyních Afghánistánu.
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