Pásové vozidlo TM-140:
Univerzální obojživelník nově i s výzbrojí

Na loňském fóru Armija-2018 byl předveden mj. pásový nákladní prostředek TM-140, který se řadí do nabídky značky Kurganmašzavod. Dorazil také letos, ale v inovované podobě, protože disponoval i dálkově ovládaným střeleckým modulem.

Kurganský strojírenský závod (Kurganmašzavod) je známý zejména coby producent bojových vozidel pěchoty řady BMP a výsadkových obrněnců série BMD. Kromě nich má ale i výrobní program pro civilní trh, přestože je nepochybné, že v něm zúročuje své zkušenosti s pásovými vozidly armádního původu. Za techniku, která může najít využití v civilní i vojenské sféře, lze považovat pásové dopravní prostředky řady TM.

Do sněhu, písku i bahna
V nabídce se momentálně nacházejí typy TM-120, TM-130 a TM-140, z nichž poslední, který je znám také pod názvem Četra, byl vystaven i na fóru Armija-2018. Ačkoli civilní podoby se obvykle prezentují hlavně jako vozidla pro daleký sever, resp. pro provoz na sněhu a ledu, byl onen vystavený exemplář opatřen pouštní kamufláží. Taková vozidla koneckonců mohou najít uplatnění i v hlubokém písku či naopak v bažinatých oblastech, prostě kdekoli, kde standardní nákladní automobil selhává. Vozidlo je posazeno na pásovém podvozku, který má pár hnacích kol vzadu, pár napínacích kol vepředu a šest párů pojezdových kol. Vepředu se nalézá kabina, která nabízí místo pro řidiče a dalších šest osob, popř. se dá přestavět tak, že může poskytnout prostor pro spaní tří osob. K pohonu slouží turbodieselový vidlicový šestiválec JaMZ-236B-2, který dodává výkon 184 kW, jenž se hydromechanicky přenáší na hnací kola. Vozidlo dovede na pevném povrchu dosáhnout rychlosti cca 45 km/h, ale konstrukce korby umožňuje i plavbu rychlostí 4 km/h, při níž vozidlo pohání pohyb pásů. Max. nosnost činí okolo čtyř tun, ačkoliv plavba je možná s nákladem o váze maximálně tří tun.

Skutečně široké využití
V základní podobě má vozidlo TM-140 ložnou plochu o délce 3,575 m a šířce 2,7 m, avšak je řešeno modulárně, takže výrobce dodává též několik typů výměnných modulů, resp. nástaveb. Existuje mj. modul k dopravě cestujících, obytný modul, opravářská dílna, hasičská stříkačka, vrtná souprava nebo systém pro geologický průzkum. Ložnou plochu lze opatřit hydraulickou manipulační rukou. Do volitelné výbavy náleží např. terminál navigační sítě GPS/GLONASS, samočinný protipožární systém, naviják, svářecí souprava či zdroj elektřiny. Na letošní ročník fóra Armija dorazil prostředek TM-140 dokonce ve vyzbrojené podobě, protože na kabině byl umístěn dálkově ovládaný střelecký modul 5EC16U od společnosti NPO Elektromašina, který byl osazen kulometem Kord ráže 12,7 mm. Kromě samotné zbraně obsahuje modul i televizní kameru pro denní provoz, noční infračervené čidlo a laserový dálkoměr. Zjištění cíle je možné na vzdálenost 5000 m ve dne či 2500 m v noci. Zbraň je stabilizována ve dvou osách, účinnou palbu lze vést na dálku asi 1000 m a součástí jednoduchého ovládacího panelu je též počítadlo zbývajících kusů munice. Vozidlo TM-140 se již zkoušelo u ruských arktických brigád a dá se očekávat, že přitáhne také zájem zahraničních zákazníků.
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TTD vozidla KMZ TM-140
Kapacita kabiny
7 osob
Max. hmotnost
11 200 kg
Užitečná nosnost
4000 kg
Celková délka
7,800 m
Celková šířka
3,100 m
Celková výška
3,105 m
Světlá výška
0,450 m
Výkon motoru
184 kW
Max. rychlost jízdy
45 km/h
Max. rychlost plavby
4 km/h
Max. dojezd
550 km
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