Sand-X T-ATV 1200:
Návrat polopásových motocyklů?

Ve výbavě speciálních jednotek někdy figurují opravdu velice nezvyklé zbraně a vozidla. Jako příklad lze uvést terénní dopravní prostředek Sand-X T-ATV 1200, který se vzpírá běžné klasifikaci. Byl vyvinut jako písečný derivát sněžného skútru, ovšem v podstatě lze říci, že je to vysokovýkonný polopásový motocykl.

Mezi velmi známá a charakteristická německá vojenská vozidla patří SdKfz 2 neboli „Kleines Kettenkraftrad“ (nebo krátce „Kettenkrad“). Tento polopásový motocykl zpočátku vznikl jako lehký tahač pro výsadkáře, avšak v praxi plnil i široké spektrum dalších úloh. Byl konstrukčně ohromně zajímavý a nabízel pozoruhodné výkony, byl ovšem složitý a drahý, což byly ostatně obecné nevýhody všech „polopásů“. Po druhé světové válce tedy začala převládat čistě kolová a čistě pásová vozidla. V současnosti se však na světovém trhu nabízí nezvyklé vozidlo, jež se v podstatě řadí do polopásové kategorie. Produkt firmy Sand-X T-ATV 1200 je určený hlavně pro pouště, ačkoli jeho původ leží v zasněženém Švýcarsku.

Od rekreace ke speciálním silám
Základ tohoto paradoxu vychází z osoby tvůrce, kterým je švýcarský snowboardový závodník Urs Eiselin (narozen 1976). Mezi jeho koníčky patřila i jízda na sněžném skútru, a proto se po ukončení sportovní kariéry rozhodl na bázi tohoto prostředku zkonstruovat cosi nového. Roku 2005 proto založil společnost Sand-X Motors Research & Development, která má dosud svoje sídlo ve Švýcarsku, avšak reálné vývojové, výrobní a testovací práce se od počátku odehrávají v Dubaji ve Spojených arabských emirátech. Právě zejména pro příslušníky tamní bohaté elity totiž Eiselin navrhl dopravní prostředek Sand-X, který se dá stručně popsat jako písečný skútr. Na pohled značně připomíná sněžné skútry, z jejichž konstrukce koneckonců vychází, a tak se v jeho zadní části nalézá jeden dlouhý nízký pás, ovšem základní rozdíl představuje fakt, že se vepředu nenachází dvojice lyží, nýbrž dvojice kol s pneumatikami. Motor je umístěný v bloku mezi koly a pásovou jednotkou, na které spočívá dlouhé sedlo pro dvě osoby. Původní podoba pro rekreační účely arabské „smetánky“ byla prezentována v roce 2007 a její pohon zajišťoval dvoudobý motor společnosti Rotax o objemu 800 cm3. Tyto písečné skútry (leckdy v pestrých barvách) se občas vyskytují mj. na některých plážích na pobřeží bohatých arabských zemí, ale téměř okamžitě se začal hlásit i jiný druh zájemců. Stále není zcela jasné, zda Eiselin původně myslel opravdu jen na rekreaci, nebo jestli předpokládal uplatnění svého nápadu i ve vojenské sféře. Jisté je, že roku 2009 předvedl vojenskou verzi, která dnes tvoří vlastně jedinou položku v portfoliu a užívá čtyřdobý motor Rotax o objemu 1200 cm3. Výrobek zvaný Sand-X T-ATV 1200 (Tracked All Terrain Vehicle) si od počátku své existence nárokuje pozici nejrychlejšího univerzálního terénního dopravního prostředku na světě.

Enormní průchodnost a odolnost
Výkony naznačují, že tento nárok je patrně oprávněný, protože okolo čtvrt tuny vážící Sand-X dosahuje na rovném pevném povrchu rychlosti až 185 km/h. Může dopravit náklad cca 380 kg (krátkodobě dokonce až půl tuny) a palivová nádrž na 40 litrů benzinu postačuje na dojezd asi 325 km. Vozidlo nabízí výjimečnou terénní průchodnost, jelikož díky zadnímu pásu prakticky neexistuje nutnost řešit světlou výšku a vzhledem k extrémně nízko položenému těžišti lze prý Sand-X převrátit snad jedině úmyslně. Mimořádný je též velmi nízký tlak na povrch, který má hodnotu cca 0,04 kg, tedy o celý řád méně než stojící člověk (asi 0,5 kg) nebo běžná čtyřkolka (0,7 kg). Díku tomu může Sand-X rychle a bezpečně jezdit též po měkkém písku, bahně, blátě či sněhu. Pro posledně zmíněný povrch jej lze opatřit pomocnými lyžemi, které se připojují na přední část ke kolům, a tudíž se Sand-X vlastně promění na svého předchůdce, tedy na sněžný skútr. K pásové jednotce je naopak možno připojit větší kola pro rychlejší jízdu po silnici, tzv. Tarmac Ops System. K odolnosti vozidla hodně přispívá i fakt, že pás je zhotoven z Kevlaru a přední kola mají dojezdové vložky pro pokračování jízdy i po proražení (run-flat). Sand-X lze také shazovat na padáku. Ke konstrukci je možné připojit řadu různých balistických štítů, díky nimž se dá pro dvoučlennou osádku zabezpečit čelní ochrana až do úrovně B6, tj. proti dlouhé puškové munici ráže 7,62 mm. Vozidlo může dále dostat úchyty pro nejrůznější vybavení a na řidítka se dá nainstalovat malá lafeta pro útočnou pušku, jež umožňuje řidiči bezpečně ovládat Sand-X a zároveň vést střelbu ve směru jízdy, ovšem v případě nutnosti mohou být na vozidlo namontovány i dvě velké lafety pro kulomety. Do seznamu výbavy patří také mj. infračervené světlomety či naviják o max. tažné síle okolo 1350 kg.

Schopnosti dálkově řízené verze
Jistě se nabízí otázka, jakých komerčních úspěchů vozidlo Sand-X T-ATV 1200 dosáhlo. Sám výrobce identitu svých zákazníků oficiálně neuvádí, ovšem za první čtyři roky činnosti údajně prodal okolo 400 kusů vozidla Sand-X, což ale zahrnuje komerční i vojenské podoby. Existují fotografie, které prokazují přítomnost vojenské obměny u speciálních sil Spojených arabských emirátů, Egypta a Jordánska. O zákaznících leccos napovídá také skutečnost, že firma Sand-X má servisní střediska hned v šesti arabských zemích, a to v Alžírsku, Egyptě, Kataru, Kuvajtu, Maroku a Saúdské Arábii. Mezi uživatele nebo přinejmenším vážné zájemce se nejspíše řadí i speciální jednotky v Nigérii, lze však předpokládat, že si menší počty vozidel Sand-X pořídily také různé elitní útvary v západních státech. Firma Sand-X v roce 2011 uzavřela partnerství se švýcarskou zbrojovkou RUAG Defence, která pomáhá s prodeji na Západě. Kooperuje rovněž se známým výrobcem obrněných automobilů Streit Group, který má také továrnu v Emirátech a s nímž vyvíjí pancéřovanou verzi Sand-X. Dalším partnerem se stala firma URS (Unmanned Rover Systems), díky jejíž účasti byla vyvinuta dálkově ovládaná varianta. Kombinace kamer, mikrofonů a navigace GPS umožňuje řízení na vzdálenost až 10 km. Sand-X se poté dá použít mj. pro hlídkování, hledání min, přepravu nákladů do nebezpečných zón či evakuaci raněných z bojiště, protože standardní dvoumístné sedlo může nahradit podložka pro jednu ležící osobu. Konvoje dálkově řízených prostředků Sand-X s přívěsy mohou do rizikových oblastí přepravit mnoho tun zátěže. Každopádně se dá soudit, že „odepsaná“ koncepce polopásových vozidel si může připsat slavný návrat, protože originální prostředek Sand-X T-ATV 1200 si na trhu vede více než dobře a pravděpodobně záhy získá další zákazníky.
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Základní parametry
Prázdná hmotnost: 255 kg
Užitečná nosnost: 380 kg
Celková délka: 2,905 m
Celková šířka: 1,577 m
Celková výška: 1,217 m
Typ motoru: tříválec Rotax 1203
Výkon motoru: 97 kW
Max. rychlost: 185 km/h
Max. dojezd: 325 km
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