Shadow RST‑V:
Dieselelektrický stín

Americké speciální jednotky intenzivně testují bojové vozidlo Shadow RST‑V. Využívá řadu špičkových technologií, mezi nimiž budí největší zájem hybridní dieselelektrický pohon.

Projekt vozidla RST‑V (Reconnaissance, Surveillance, Targeting Vehicle) se zrodil ve druhé polovině 90. let. Americká námořní pěchota jevila zájem o lehké průzkumné vozidlo, jehož rozměry měly umožnit dopravu v konvertoplánu V‑22 Osprey. Posléze bylo rozhodnuto, že RST‑V bude mít dieselelektrický pohon, protože elektrické motory jsou tišší a mají mnohem nižší infračervenou stopu, což je pro průzkumné vozidlo zásadní výhoda.

Redukce výšky a šířky
Do projektu se posléze zapojila Agentura pokročilých obranných projektů (DARPA), Úřad pro námořní výzkum (ONR) a Velitelství speciálních operací americké armády (US Army SOCOM). Kontrakt na vývoj vozidla RST‑V získala v roce 1999 společnost General Dynamics Land Systems, která porazila konkurenční návrh firmy Lockheed Martin Missiles and Fire Control. První čtyři vozidla RST‑V byla dodána v roce 2002 a dostala přiléhavé bojové jméno Shadow. Od roku 2004 probíhají testy na základně Yuma Proving Ground v Arizoně, kde vozy najely tisíce kilometrů.
Shadow RST‑V je terénní automobil pro čtyřčlennou osádku. Jeho základní varianta má hliníkovou karoserii, ale lze namontovat přídavný pancíř, který chrání před střelami z ručních zbraní a střepinami protipěchotních min. Sériová podoba bude mít rovněž neprůstřelná okna. Vozidlo má hydropneumatické pérování, které umožňuje měnit světlou výšku v rozsahu 28 cm. Díky konstrukci náprav lze zmenšit i šířku RST‑V až o 34 cm. Vozidlo tak může být přepravováno nejen v konvertoplánu V‑22 Osprey, ale i ve vrtulnících CH‑53, CH‑46 a CH‑47. Letoun C‑17 dopraví 12 kusů a C‑5 dokonce 21 vozidel Shadow RST‑V.

Dieselelektrický pohon
Pohonná soustava RST‑V je hybridní. Základem je turbodieselový čtyřválec Detroit Diesel o objemu 2,5 litru s výkonem 114 kW. Ten pohání elektrický generátor Magnet Motors o výkonu 110 kW, jehož elektrickou energii využívají čtyři elektromotory Magnet Motors o výkonu po 50 kW, které jsou uloženy v nábojích všech čtyř kol. Systém doplňují dvě baterie SAFT typu Li‑Ion, které mají energetickou kapacitu 20 kWh při špičkovém výkonu 80 kW. Hybridní režim poskytuje dosah 758 km. Při čistě elektrickém pohonu a plných bateriích je dojezd 32 km.
Základní průzkumná verze RST‑V má senzorový stožár, který lze zvednout do výšky 3 m. Na vrcholu stožáru je kamera pro denní podmínky, infračervený senzor a laserový dálkoměr a zaměřovač. Komunikační systém umožňuje přenos dat v reálném čase a systém navigace obsahuje inerciální a satelitní přístroje. RST‑V lze vybavit i vrhači dýmových granátů, detektory ozáření a dalšími obrannými systémy. Na střešní závěs je možné instalovat různé typy kulometů, malorážových kanonů, granátometů a odpalovacích zařízení pro řízené rakety, např. TOW nebo Javelin.
Kromě průzkumných úkolů může RST‑V fungovat i jako prostředek palebné podpory, předsunuté velitelské stanoviště, logistické vozidlo nebo terénní ambulance. V květnu 2005 obdržela firma General Dynamics zakázku na modernizaci RST‑V, v jejímž rámci má být výkon pohonné soustavy zvýšen o 30 kW. Shadow pak bude užíván také jako tahač přívěsů, pojízdný elektrický generátor a nosič těžších zbraňových nebo senzorových systémů. Zkoušky této verze začnou počátkem letošního roku.
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TTD vozidla Shadow RST‑V
Délka
5,45 m
Výška *
1,67 / 1,39 m
Šířka *
2,01 / 1,67 m
Bojová hmotnost
3629 kg
Nosnost nákladu
1360 kg
Max. rychlost
112 km/h
Max. dojezd
758 km
Při el. pohonu
32 km
* V bojové / přepravní poloze.
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