Rheinmetall RCSys:
Další úkoly pro Fuchs a Wiesel

Improvizované výbušné nástrahy či nevybuchlá munice se dosud řadí mezi nejvážnější hrozby, s nimiž se musejí armády potýkat v zahraničních operacích a asymetrických konfliktech. Řada prestižních firem proto nabízí nejrůznější prostředky pro detekci a likvidaci těchto hrozeb, jak ukazuje příklad německé značky Rheinmetall Defence.

Nasazení německého Bundeswehru v Afghánistánu si pochopitelně vyžádalo vznik a zavedení nových typů techniky, s nimiž se v dřívějších plánech nepočítalo. Patřily mezi ně také nástroje pro bezpečné zjišťování a zneškodňování výbušných hrozeb, tzn. především nástrah kategorie IED (Improvised Explosive Device) či nevybuchlé munice. Úkolu se ujala firma Rheinmetall, jejíž systém GRCP se v náročném nasazení evidentně osvědčil, což dokládá i skutečnost, že si německá armáda nedávno objednala další vozidla. GRCP je nabízen též na světovém trhu pod označením Route Clearance System, zkráceně RCSys.

Vznik a dodávky systému GRCP
Základní podoba soupravy GRCP (German Route Clearance Package), o které jsme podrobně psali již v č. 8/2015, se začala rodit na podzim 2010. Společnost Rheinmetall Defence získala v dubnu 2011 kontrakt na vývoj a výrobu sedmi kompletů, z nichž první byl dodán již v srpnu onoho roku. Pozoruhodné rychlosti dodávek pomohl zejména fakt, že se z většiny nejednalo o nová vozidla, nýbrž převážně o modifikace vozidel již zavedených v německé armádě. Každý úplný komplet GRCP zahrnuje pět vozidel čtyř typů. Prvním je vozidlo obsluhy, které vychází z obrněného šestikolového transportéru Fuchs, známého rovněž pod komerčním jménem Fox. Druhou součást reprezentuje detekční vozidlo, v zásadě dálkově ovládaná modifikace lehkého pásového obrněnce Wiesel. Třetí položkou je odminovací a manipulační vozidlo, které ovšem nedodává přímo značka Rheinmetall, protože se jedná o švýcarský prostředek Mini MineWolf MW240. Soupis uzavírají dva nákladní automobily MAN SX45 v provedení Lkw MULTI A4 FSA, tzn. hákové nakladače pro palety, z nichž každý převáží jedno ze dvou dálkově řízených vozidel, tedy Wiesel a MineWolf. Zkratka FSA (Fahrzeugschutzaustattung) sděluje, že se vůz vyznačuje lehce obrněnou kabinou, jejíž odolnost STANAG 4569 Level 2 má zajistit ochranu osádky před průbojným střelivem do ráže 7,62x39 mm. V dnešní době již značka Rheinmetall užívá „národní“ označení GRCP spíše omezeně a preferuje nové komerční jméno RCSys, pod nímž se ukrývá modernizovaná podoba systému. Bundeswehr si v květnu 2020 objednal devět vozidel, která znovu představují přestavby typů Fuchs a Wiesel, což by mělo umožnit, aby byl celý tento kontrakt zrealizován ještě během tohoto roku.

Co dokáže vozidlo Fuchs 1A8 KAI
Ona modernizace ovšem vlastně není novinkou, neboť již záhy po zahájení dodávek GRCP se učinily první kroky k vylepšení. Systém na počátku obsahoval transportér Fuchs 1A8 ve verzi nazývané CCV (Command & Control Vehicle), která sloužila „jen“ pro dálkové řízení vozidel Wiesel a MineWolf. Vedle tříčlenné osádky (řidiče, velitele a střelce) tak nabízela prostor pro tři operátory a jejich ovládací pulty, díky nimž mohli obsluhovat obě vozidla na vzdálenost až 100 m. Pro obranu transportéru sloužila zbraňová stanice Krauss-Maffei Wegmann FLW 200, jež nese kulomet M2HB ráže 12,7 mm. Celková hmotnost upraveného vozidla činila okolo 24 tun. Onen modernizační proces ale vedl ke vzniku další varianty, na kterou bylo konvertováno všech sedm původně dodaných vozidel Fuchs 1A8 CCV. Letos si Bundeswehr objednal pětici exemplářů již přímo v této verzi, jež nese jméno Fuchs 1A8 KAI (Kampfmittelaufklärung und -identifizierung) a neslouží jen pro dálkové řízení, nýbrž i přímo pro detekční a pyrotechnické práce. Za tím účelem dostala hydraulické rameno se čtyřmi kloubovými body, které umožňuje přesnou manipulační činnost ve vzdálenosti až 10 m od vozidla a unese zátěž 400 kg. Rameno je opatřeno kamerou s vysokým rozlišením a lze k němu připojit vodní a pneumatickou trysku (Water-Air Spade) s tlakem 400 barů, která slouží pro bezpečné odstraňování zeminy a jiných překážek, jež brání manipulaci s nebezpečnými objekty. Standardním pracovním nástrojem na konci ramena je zařízení Multi-tool, které kombinuje funkce drapáku, vidlice a lopaty. Kromě toho se dá namontovat zařízení pro bezpečnou evakuaci raněných osob z ohroženého prostoru a třetí možností je duální senzor pro detekování hrozeb.

Dálkově ovládaný Wiesel RCDV
Instalace manipulačního ramena ovšem není jedinou změnou, jelikož verze Fuchs 1A8 KAI se od původního CCV odlišuje také jinou montáží zbraňové stanice FLW 200. Ta se nově nalézá na vyvýšené pozici a je opatřena kvalitnějšími senzory, takže kromě vlastní ochrany obrněnce se uplatňuje jako nástroj pro bezpečné dálkové likvidování výbušných hrozeb, u kterých nelze uskutečnit jinou formu zneškodnění. Vedle pětice transportérů Fuchs 1A8 KAI si Bundeswehr objednal také konverzi čtyř lehkých pásových vozidel Wiesel do podoby, jež se označuje jako RCDV (Remote Controlled Detection Vehicle). Standardní Wiesel zpravidla slouží jako nosič různých typů zbraní (nejčastěji 20mm kanonu či protitankových řízených střel), zatímco verze RCDV slouží pro dopravu a používání dvou senzorových detekčních zařízení. Ta mají podobu rozměrné obdélníkové desky, která je v pochodové poloze složena na stropě obrněnce, kdežto při práci se sklápí za vozidlo, které tudíž provádí detekování při jízdě vzad, a to max. rychlostí 6 km/h. V desce se nalézá anténa radaru pronikajícího zemí (GPR, Ground-Penetrating Radar) a detektor kovů. Senzory standardně pokrývají šířku 2,4 m, ale s přídavnými moduly lze záběr rozšířit na 4 m. Kompaktní varianta tohoto duálního senzoru s šířkou detekování 80 cm je pak oním třetím nástrojem, který lze připojit k ramenu na transportéru Fuchs 1A8 KAI, jenž může provádět detekci i v prostorech, kam se Wiesel RCDV nedostane. Pro dálkové řízení obrněnce slouží osm kamer pro kruhový rozhled a ovládací systém Rheinmetall Smover. Pro zajímavost lze na závěr dodat, že Rheinmetall nabídl dálkově ovládanou modifikaci obrněnce Wiesel také americké armádě jako základ bojového robotu RCV-M.
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