Stíhač tanků NM142:
Norský raketový „lovec“

Obrněný transportér M113 nepochybně patří mezi „veterány“, ale ve světě dosud slouží tisíce jeho exemplářů pro rozmanité účely. Jako příklad lze zmínit vozidla s protitankovými střelami TOW, která svého času používala norská armáda.

Do širokého spektra rolí, které plní varianty obrněného transportéru M113, náleží též přeprava a odpalování protitankových řízených střel, nejčastěji těch typu TOW. Sama americká armáda zařadila do služby vozidlo M901 ITV (Improved TOW Vehicle) s odpalovacím zařízením pro dvě střely zmíněného typu, avšak obdobné prostředky vznikly i v několika dalších zemích. Ty zahrnují mj. Norsko, kde bylo vyvinuto vozidlo NM142.

Norská věž pro střely TOW
Norská armáda původně zakoupila bezmála tisícovku transportérů M113 v mnoha verzích, ale bylo charakteristické, že řada z nich neodpovídala přesně těm americkým. Norové si zpravidla tyto obrněnce modifikovali; např. už základní podoba pěchotního transportéru NM135 neměla pouze obvyklý manuálně ovládaný kulomet, ale malou věžičku s 20mm kanonem Rheinmetall MK20 a 12,7mm kulometem. Mezi několik specifických norských variant patřilo také vozidlo nazývané NM142 Rakettpanserjager, tzn. raketový stíhač tanků. V zásadě se jednalo o obdobu amerického provedení M901, jeho otočné odpalovací zařízení se však poněkud lišilo. Šlo totiž o produkt norské společnosti Kvaerner Eureka. Podobně jako americká věž na obrněnci M901 disponovalo po bocích dvěma trubicemi M220 pro střely BGM-71 TOW-2 (byť se daly užívat i rakety starších provedení), avšak na rozdíl od amerického vozidla byl systém namontován na korbě více vpředu. Věž se někdy označovala též ALT (Armoured Launching Turret) a byly na ní pochopitelně umístěny i senzory pro zjištění cílů a navádění střel. Stejně jako u amerického typu platilo, že po odpálení dvou raket se mohlo provést nabití dalších dvou z korby obrněnce, aniž by osádka musela opustit ochranu pancéřování. Osádka NM142 sestávala ze čtyř mužů, a to řidiče, velitele, střelce a nabíječe. Obdobně jako M901 nesl též norský obrněnec sekundární výzbroj, a to ve formě 7,62mm kulometu MG3 německé výroby, který se nalézal na manuálně ovládané lafetě na stropě korby, resp. u poklopu velitele

Protitankové roty a eskadry
V průběhu 80. let bylo na variantu NM142 přestavěno 97 exemplářů norských M113, jež poté byly zpravidla členěny do protitankových čet. Každá četa obsahovala čtyři vozidla a velitelem byl poručík, jenž zastával také pozici velitele osádky jednoho z NM142. Někdy se provádělo i spojování trojic těchto čet, čímž vznikla tzv. protitanková eskadra, jež strukturálně odpovídala rotě nebo baterii. Druhou možností začlenění protitankové čety bylo její samostatné působení, kdy byla rota přidělena vyššímu mechanizovanému útvaru. V 90. letech byla většina obrněnců NM142 zmodernizována na variantu NM142F1, která se lišila zejména přídavnou pancéřovou vrstvou chránící osádku proti střepinám. V roce 1999 bylo několik těchto vozidel posláno i do Kosova jako součást norského příspěvku do mise KFOR. V novém tisíciletí ale začalo pomalé vyřazování obrněnců NM142 a dalších modifikací M113 z norské armády, která v současnosti provozuje již méně než tří stovky těchto letitých obrněnců. Vozidla NM142F1 již ovšem mezi nimi nejsou, jelikož jejich poslední eskadra (tedy dvanáct kusů) byla vyřazena pravděpodobně v roce 2005. Zajímavé ale je, že některé země provozující transportéry M113 daly norské věži ALT přednost před americkou verzí. Jednalo se o Kanadu, kde toto vozidlo obdrželo označení M113A2 TUA (TOW Under Armor), a o Saúdskou Arábii. Kanaďané své obrněnce již rovněž vyřadili, ovšem v armádě pouštní monarchie tyto stroje stále působí. V Norsku by roli NM142 mohla výhledově převzít „raketová“ verze obrněnce CV90.
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Parametry vozidla NM142
Standardní osádka
4 muži
Bojová hmotnost
10 932 kg
Celková délka
4,863 m
Celková šířka
2,686 m
Celková výška
2,900 m
Světlá výška
0,409 m
Výkon motoru
158 kW
Max. rychlost jízdy
64 km/h
Max. rychlost plavby
5,8 km/h
Dojezd na silnici
480 km
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