IAR‑330L Puma SOCAT

Rumunský bojový vrtulník SOCAT působí nenápadně, ovšem v jeho případě opravdu platí, že zdání klame. Díky moderní izraelské elektronice patří ve své kategorii ke světové špičce.

Rumunsko udržuje těsné vztahy s Izraelem, které se odrážejí i v oblasti vojenské techniky. Nejznámější příklady představují modernizované letouny MiG‑21 Lancer a MiG‑29 Sniper, ale kromě nich obě země realizovaly i řadu dalších programů. Patří k nim také bojový vrtulník IAR‑330L Puma SOCAT.

Vyhrála nabídka z Izraele
Rumunský letecký podnik IAR z Brašova získal v roce 1974 práva na licenční výrobu francouzských vojenských vrtulníků SA 330L Puma pod názvem IAR‑330L. První rumunský stroj byl zalétán už 22. října následujícího roku. Kromě rumunských ozbrojených sil projevily zájem další země, takže IAR‑330L byly dodány také do Pákistánu, Jihoafrické republiky a Pobřeží slonoviny.
Podle Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách mohlo Rumunsko disponovat 120 bojovými vrtulníky. Jeho vláda se rozhodla, že 96 z nich bude licenční verzí některého zahraničního typu a 24 vznikne modernizací části strojů IAR‑330L. V rámci první části projektu chtělo Rumunsko produkovat americké AH‑1W Super Cobra pod názvem AH‑1RO Dracula, k čemuž však nakonec nedošlo. Proto se všechny síly soustředily na vrtulníky IAR‑330L, jež se měly stát výkonnými protitankovými bojovými stroji.
Studie jejich modernizace začala už roku 1992 pod provizorním názvem Puma 2000. Po dvou letech byla jako primární dodavatel vybrána izraelská firma Elbit Systems Ltd., která prezentovala modernizační komplet pojmenovaný SOCAT (Sistem Optoelectronic de Cautare si lupta Anti‑Tanc, v rumunštině „optoelektronický vyhledávací a protitankový systém“). Rumunské letectvo, IAR a Elbit uzavřely smlouvu o přestavbě 24 kusů IAR‑330L na úroveň SOCAT. První prototyp byl představen v červnu 1997 na airshow v Paříži a poprvé se vznesl 26. května 1998. Všech 24 kusů by mělo být ve službě do roku 2015 a hodnota celého kontraktu se pohybuje okolo 150 milionů euro.

Elektronika a výzbroj
Program SOCAT se týká především elektroniky. Jeho základem je kulové pouzdro v přídi vrtulníku, které obsahuje televizní CCD kameru, infračervený přístroj, laserový dálkoměr a zaměřovač a systém pro automatické sledování pohyblivých cílů. Oba členové osádky mají k dispozici přilbové displeje. V pilotním prostoru najdeme digitální mapu a tři víceúčelové displeje, z toho dva černobílé a jeden barevný. Vybavení kokpitu je kompatibilní se systémy nočního vidění a ovládací prvky jsou rozmístěny podle principu HOCAS (Hand on Collective and Stick). Vrtulníky mají inerciální a družicové navigační přístroje.
Pod přídí se nachází otočná lafeta s francouzským 20mm kanonem GIAT a 850 náboji. Pro další výzbroj slouží čtyři závěsníky na bocích trupu, které mohou nést kontejnery s kanony a kulomety, bloky neřízených raket ráží 57, 70 a 127 mm, případně bomby o hmotnosti 100 kg. Hlavní protitankovou výzbroj pak představují řízené rakety X‑5, což je rumunská varianta izraelských raket NTD (Spike‑ER) s infračerveným naváděním. Navíc lze instalovat dva speciální závěsy pro blíže neurčené protiletadlové střely. Obranná soustava zahrnuje detektory ozáření radarem a laserem a vrhače klamných cílů.
Stroje IAR‑330L Puma SOCAT dnes představují základ rumunského vrtulníkového letectva. Čtyři exempláře jsou nasazeny v rámci evropské mírové operace Althea v Bosně a Hercegovině. Program SOCAT už vzbudil zájem několika dalších uživatelů strojů Puma. Je důkazem toho, že zdánlivě nenápadná úprava dokáže proměnit dopravní vrtulník v účinný bojový prostředek.
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TTD IAR‑330L Puma SOCAT
Výkon motorů
2× 1175 kW
Průměr rotoru
15,1 m
Celková délka
18,2 m
Celková výška
4,6 m
Prázdná hmotnost
3615 kg
Max. hmotnost
7400 kg
Max. rychlost
270 km/h
Operační dolet
550 km
Dynamický dostup
5700 m
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