Streit Sherp:
Monstrum na čtyřech obřích kolech

Mezi významné vystavovatele na londýnském veletrhu DSEI 2019 patřila i firma Streit Group, jeden z největších producentů obrněných automobilů na světě. Kromě řady typů této kategorie se pochlubila i groteskním obojživelným terénním prostředkem Sherp. Nejde ale o její původní výrobek, neboť tato konstrukce se zrodila v Rusku.

Společnost Streit Group sídlí v Kanadě, kde ji založil ruský emigrant Guerman Goutorov, jenž kdysi působil u policie. Od vzniku malé firmy v roce 1992 se ale mnohé změnilo, jelikož dnes jde o mimořádně silného hráče, který dodává obrněná vozidla jak civilním zájemcům, tak řadě vojenských a policejních složek. Nabídka je mimořádně pestrá a sahá od lehce pancéřovaných variant klasických osobních aut po velké obrněné transportéry. Vozidlo Sherp pak dokládá, že značka Streit Group neustále hledá možnosti uplatnění a chce se prosadit i v oboru speciálních vozidel do extrémních terénních a klimatických podmínek.

Rusko, Ukrajina a Kanada
Původní podoba jména tohoto obojživelného prostředku zní Šerp, protože jde o vozidlo, jež se objevilo v Ruské federaci, kde na něm od roku 2012 pracoval Alexej Garagašjan. Jednalo se o jeho privátní iniciativu, a proto nejspíše uvítal, když se záhy objevil investor, a sice ukrajinský podnikatel Vladimir Školnik, který odkoupil 80 % firmy, zatímco zbylou pětinu dosud vlastní sám konstruktér Garagašjan. Šerp byl poprvé veřejně představen v roce 2015 na akci Moscow Off-Road Show a záhy se rozběhla výroba v Sankt-Petěrburgu. Další továrna schopná vyrábět tyto prostředky se nalézá (přestože to vzhledem k napjatým vztahům Ruska a Ukrajiny zřejmě působí podivně) v Kyjevě a v lednu 2017 byla otevřena další linka v Kanadě, ačkoliv se zatím nedá hovořit o velkosériové produkci. Rusko-ukrajinský tým, který za vozidlem Sherp stojí, si zjevně uvědomoval nutnost nalézt silného západního partnera, který umožní vybudování cesty na západní trhy, a našel jej právě ve společnosti Streit Group. Ta v roce 2018 zařadila Šerp do svého portfolia pod „anglickým“ označením Sherp a pro jeho marketing pochopitelně využívá svou celosvětovou síť poboček. Přítomnost na výstavě DSEI 2019 pak naznačuje, že by chtěla toto neobyčejné vozidlo prosadit do vojenských služeb.

Pneumatiky o průměru 1,6 m
Sherp náleží do kategorie, která se v posledních letech těší (a to nejen v Rusku) opravdu velké oblibě, a sice mezi terénní vozidla na rozměrných pneumatikách s nízkým tlakem. Toto řešení se samozřejmě hodí pro měkký terén, jako je sníh, bláto či písek, navíc často dovoluje plavbu, protože pneumatiky dokážou automobilu zajistit výtlak. Mezi nejznámější typy se řadí vozidla od firmy Trekol, která již prodělala i zkoušky v ruské armádě, a to včetně dlouhých výprav do Arktidy (více v ATM 7/2017). Pokud ale pomineme ony obří pneumatiky, většina vozidel této kategorie vyhlíží celkem normálně, někdy dokonce využívají i běžné karosérie, což je i případ výrobků firmy Trekol, jenže Sherp se právě v tomto zásadně odlišuje. Ve své kategorii zřejmě představuje vůbec nejpodivnější typ, jelikož je nezvykle krátký a má velmi jednoduše řešenou hranatou karosérii. Jeho čtveřice obřích kol měří v průměru 1,6 m a kvůli konstrukci by prostě nešlo použít klasické řízení, takže Sherp se řídí smykovým způsobem, resp. brzděním kol, což dokládá též fakt, že řidič před sebou nemá volant, nýbrž dvě páky. O pohon se stará dieselový přeplňovaný čtyřválcový agregát japonské značky Kubota. Konkrétně jde o typ V1505-t/E3B, který má objem 1,5 litru a produkuje výkon asi 33 kW. Ten se přenáší na kola prostřednictvím pětistupňové manuální převodovky a spojky Sachs.

Systém pro regulování tlaku
Kromě samotného řízení však Sherp vybočuje z řady i odpružením podvozku, resp. faktem, že žádné konstrukční odpružení nemá. O tlumení se totiž starají samy nízkotlaké pneumatiky, jež jsou navíc propojeny unikátním patentovaným systémem, jenž dovoluje měnit tlak v kterékoli z nich zvlášť či ve všech současně. Systém regulace tlaku má navíc i automatický režim, který zabezpečuje optimální samočinnou změnu tlaku během překonávání složitého terénu s většími počty pevných překážek, typicky v divokém lese nebo v sutinách budov. Také to napovídá, že Sherp nebude zrovna rychlostním rekordmanem, jelikož dosahuje jen 45 km/h, ale u takového prostředku samozřejmě nejde o rychlost, nýbrž o pohyblivost v těžkém terénu, kde Sherp díky svým kolům podává excelentní výkony. Dá se např. uvést, že má světlou výšku zhruba 59 cm, avšak dokáže překonat kolmou překážku ještě o 38 cm vyšší. Samozřejmě dovede také plavat, u čehož jej nadlehčují pneumatiky, jejichž hluboký vzorek se stará o pohyb rychlostí zhruba 6 km/h. V přední části se nachází dvoumístná kabina, do které se také vstupuje značně zvláštně, a to odklopným čelním sklem. Na lavice v uzavřené zadní části se může posadit šestice mužů, popř. tam lze vézt čtveřici nosítek nebo tunový náklad.

Nabídka verzí a příslušenství
Vedle základní uzavřené varianty se dodává také Sherp v modifikaci Pickup, resp. s otevřenou ložnou plochou. Bez ohledu na verzi platí, že vozidlo může utáhnout přívěs vážící až 2,4 tuny. Součástí nabídky výrobce je proto též speciální přívěs, který využívá dvojici kol stejného typu jako samotný Sherp. Existuje také řada dalších položek v seznamu příslušenství, např. kamera k pohledu vzad, LED světlomety, naviják, záložní baterie, kola se zimními vzorky či přídavné palivové nádrže, jež nejsou umístěny nikde jinde než v nábojích kol. Vůz Sherp má standardní zásobu 56 litrů paliva a spotřeba je uváděna podobně jako u pracovních strojů, tedy nikoliv na kilometry, nýbrž na hodinu činnosti, a sice 2 až 3 litry za hodinu. Každá přídavná nádrž nabízí objem asi 58 litrů, což znamená celkem 288 litrů paliva. Základní provedení vozidla Sherp má ocelovou karosérii, ale nabízí se též odlehčená verze Sherp Pro z karosérií z hliníku. Nezvyklé schopnosti vozidla pochopitelně přitáhly zájem bezpečnostních složek. Nejméně jeden kus má ruské Ministerstvo pro mimořádné situace (MČS) a další slouží u jeho ukrajinského protějšku, Vládní služby pro mimořádné situace (GSČS). Mezi uživatele přibyla také policie v Dubaji ve Spojených arabských emirátech, kde se nalézá největší výrobní linka firmy Streit Group, která již avizovala i vývoj šestikolové varianty vozidla Sherp.
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TTD vozidla Streit Sherp
Osádka + cestující
2 + 6
Prázdná hmotnost
1300 kg
Nosnost nákladu
1000 kg
Max. hmotnost
2500 kg
Celková délka
3,39 m
Celková šířka
2,52 m
Celková výška
2,52 m
Světlá výška
0,59 m
Výkon motoru
33 kW
Max. rychlost jízdy
45 km/h
Max. rychlost plavby
6 km/h
Svislá překážka
0,97 m
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