Tatra KWZT-1 Mamut:
Česko-polský vyprošťovací silák

Kopřivnická automobilka i navzdory problémům zůstává významným dodavatelem nákladních a speciálních vozidel. Mezi nejzajímavější položky v její nabídce jistě patří těžký vyprošťovací vůz, který Tatra vyvinula ve spolupráci s polskou firmou Zbigniew Szczęśniak s cílem uspět ve výběrovém řízení polských ozbrojených sil.

Pokud se hovoří o vojenských vyprošťovacích vozidlech, zpravidla se mají na mysli příslušné modifikace tanků či jiných pásových obrněnců. Nemělo by se však zapomínat, že existují také vysoce výkonné vyprošťovací stroje na bázi nákladních automobilů. Společnost Tatra již má i s produkcí takových prostředků zkušenosti; lze zmínit např. vyprošťovací automobil vyvinutý na základě typu T815-6ZVP8T, zavedený v armádě Spojených arabských emirátů. Roku 2011 byl představen zcela nový, ještě výkonnější vyprošťovací vůz, který už však není ryze českým produktem, protože se zrodil ze spolupráce s Polskem.

Dešifrování údajů o podvozku
Vozidlo, jež se označuje jako KWZT-1 Mamut, případně též HMHD (Heavy Mobility, Heavy Duty) Recovery Truck, bylo zkonstruováno na podvozku T815-7Z0R9T 44 440 8×8.1R. Snad není třeba dodávat, že podvozek má osvědčenou a nesmírně úspěšnou „tatrováckou“ koncepci tuhého prostorového rámu s nezávislým odpružením náprav. Na pohled značně komplikované označení podvozku můžeme dešifrovat následujícím způsobem: Jedná se vozidlo z řady T815, které je opatřené nízkou kabinou, jež usnadňuje transport vzduchem a může být doplněna také deskami pro balistickou ochranu (číslice 7). V případě vozidla Mamut je tato ochrana opravdu instalována a dle standardu NATO STANAG 4569 odpovídá úrovni 2. To znamená, že kabina může odolávat průbojné puškové munici ráže 7,62×39 mm na dálku 30 m, popřípadě i explozi protitankové miny s náplní až 6 kg TNT. Písmeno Z nám prozrazuje, že automobil je poháněn dieselovým agregátem s kapalinovým chlazením; konkrétně jde o motor německé firmy Deutz modelu TCD 2015 V08. Tento osmiválec o objemu 15 874 cm3 dodává výkon až 440 kW (čili 585 koní) a je schopný zajistit točivý moment až 2720 Nm. Následuje číslice 0, jež sděluje, že vůz je způsobilý pro provoz na veřejných komunikacích, má levostranné řízení a systém ABS. Dále je použito písmeno R, jež znamená „prázdné“ rámové šasi pro speciální nástavby, a poté číslice 9, která identifikuje střední či dlouhou kabinu na podvozku 8×8. Písmeno T sděluje, že vůz má zadní nápravy s kombinovaným pérováním, nosností 15 tun a redukcí. Číslo 44 uvádí, jaká je nejvyšší hmotnost automobilu v tunách, číslo 440 udává výkon motoru v kilowattech a konečně označení 1R napsané za uspořádáním podvozku říká, že vůz má jednoduchou montáž pneumatik a že jeho kola jsou opatřena redukcí. K informacím o vlastním automobilu lze ještě doplnit, že je opatřen sedmistupňovou samočinnou převodovkou Allison 4800SP, pneumatiky mají systém pro centrální huštění a kola jsou vybavena i vložkami typu Runflat, díky nimž lze jezdit dlouhou dobu také po proražení pneumatik. Ve stropě řidičské budky se nachází průlez, který se dá vybavit oběžnou lafetu pro lehký kulomet.

Vozidlo pro náročné podmínky
Účelovou nástavbu pro vozidlo vyvinula polská společnost Pojazdy Specjalistyczne Zbigniew Szczęśniak, která sídlí ve městě Bielsko-Biała a patří k nejdůležitějším producentům nástaveb pro speciální automobily v regionu střední Evropy. Vznikla roku 1992 a od té doby dodává do nejméně sedmnácti států nejrůznější vojenská, požární, záchranná či kontejnerová vozidla. Do jejího výrobního programu pochopitelně náleží i vyprošťovací automobily různých velikostí a největším z nich je právě vozidlo KWZT-1 Mamut, které bylo na popsaném podvozku značky Tatra navrženo se záměrem uspět ve výběrovém řízení polské armády, jež hledá vyprošťovací automobil nejsilnější kategorie. Ten by si měl poradit s velkou kolovou technikou, a to včetně obrněných transportérů Rosomak, tj. polské verze finského obrněnce Patria AMV 8×8. A není pochyb o tom, že prostředek KWZT-1 Mamut tyto specifikace splňuje. Vozidlo bylo vyvinuto pro vyprošťování, odsun a opravy veškeré kolové techniky (a dále pro tažení přívěsů), a to vše v nejnáročnějších terénních a klimatických podmínkách a samozřejmě během bojové činnosti. Vůz je řešen s ohledem na použití jak v konvenčním „frontovém“ konfliktu, tak v expedičních operacích, kterých by se zúčastnilo bojové uskupení NATO nebo Evropské unie. Podvozek od firmy Tatra propůjčuje prostředku výjimečnou pohyblivost a odolnost a díky účelové nástavbě společnosti Zbigniew Szczęśniak se může Mamut chlubit vynikajícími parametry, pokud jde o jeho poslání. Skříňovou část nástavby tvoří ocelový rám s lepenými hliníkovými panely, horní část má protiskluzný povrch s nízkým zábradlím, v bocích se nacházejí dvě trojice skříněk, do kterých je možno uložit rozmanité vybavení. Skříňky jsou opatřené automatickým osvětlením, které je aktivováno vždy po otevření skříňky. Co se týče samotného zařízení pro vyprošťovací nebo tažné práce, prostředek KWZT-1 Mamut má rameno s vlečnou vidlicí, jeřáb, tři navijáky a tažný hák, volitelně jej lze opatřit buldozerovou radlicí.

Parametry speciálního vybavení
Na zadní části vozidla se nalézá hlavní zařízení pro vyprošťování a tažení techniky v podvěsu, které je ovládáno hydraulicky a sestává z hlavního ramene a zvedacího nosníku, což je vlastně vlečná vidlice, která odpovídá standardu NATO. Při vysunutí ramene na největší délku zvládá vidlice zátěž až 10 tun a při minimální délce ramena dokonce kolem 14 tun. Díky tomu, jakou kapacitu mají zadní nápravy automobilu, to znamená, že v podvěsu lze táhnout opravdu každé kolové vozidlo z výzbroje středoevropských armád. (Obrněné transportéry obvykle váží okolo 20 tun, při čemž ale zhruba polovinu této váhy při tažení v podvěsu nesou nápravy samotného obrněnce.) Maximální hmotnost celé soupravy (prostředek KWZT-1 Mamut a tažené vozidlo) může činit pozoruhodných 110 tun. Na horní straně nástavby je umístěn jeřáb. Zákazník může volit z více typů; na prototypu je montován systém HIAB 477 EP-2 Hi Pro, jehož výložník lze vysunout do vzdálenosti 8,5 m. Při tomto maximálním vysunutí činí nosnost 5,2 tuny, zatímco při minimálním vysunutí zvedne až 12 tun. V zadní části vozidla se nalézají rovněž dva hlavní hydraulické planetové navijáky typu SEPSON H350PX. Každý naviják může vyvinout tažnou sílu až 28 tun (trvale 24 tun) a má ocelové lano o síle 22 mm a délce 100 metrů. Vedle toho se v zádi nachází pomocný naviják SEPSON H600PX, schopný zajišťovat max. tažnou sílu 2 tun a vybavený ocelovým lanem o tloušťce 6 mm a o délce 220 m. Všechny tři navijáky disponují automatickou regulací rychlosti a bezpečnostní hydraulickou brzdou. Vývod lan všech tří sice míří vzad, ale lano jednoho z hlavních lze pomocí kladky vyvést i vpřed. KWZT-1 Mamut má vzadu i tažný hák, určený pro připojení tyče se závěsným okem o průměru 76 mm, zatímco na přední část vozu se dá namontovat radlice pro zemní práce. Vlečná vidlice, jeřáb a navijáky se dají prostřednictvím univerzálního panelu řídit i bezdrátově na vzdálenost až 60 m. Posledním prvkem výbavy je pomocný generátor, který v případě poruchy hlavního pohonu zajistí funkci hydraulických zařízení po dobu až 20 minut. Souhrnně lze říci, že se vozidlo KWZT-1 Mamut řadí mezi nejvýkonnější prostředky své kategorie. Zbývá tedy už jen doufat, že se jeho kvality záhy odrazí i v komerčním úspěchu a kvalitní službě.
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TTD vozidla Tatra KWZT-1 Mamut
Standardní osádka
4 muži
Běžná provozní hmotnost
35 tun
Maximální hmotnost
44 tun
Celková délka s radlicí
11,30 m
Celková délka bez radlice
10,35 m
Celková šířka
2,55 m
Celková výška
3,82 m
Světlá výška
0,39 m
Brodivost
1,20 m
Překročení příkopu
2,10 m
Přejezd kolmé překážky
0,60 m
Výkon motoru
440 kW
Max. rychlost na silnici
100 km/h
Max. dojezd na silnici
650 km
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