Vozidlo ZVM-2901:
Terénní „šnekochody“ znovu na scéně

Extrémní terénní a klimatické podmínky Ruska tradičně způsobovaly, že se tam vždycky dařilo různým neobvyklým konstrukcím vozidel. Příkladem jsou tzv. šnekochody, jak se zkráceně říká prostředkům s dvojicí mohutných Archimédových šroubů. Právě zkoušený výrobek společnosti ZVM dokazuje, že tato koncepce má stále potenciál.

V čísle 12/2017 byl publikován článek o terénních obojživelných vozidlech, která se používají k vyhledávání a záchraně (nejen) ruských kosmonautů, jestliže vesmírné lodě přistanou jinam, než se plánovalo. Součástí této sestavy jsou také zvláštní vozidla, kterým se v ruštině přezdívá „šnekochody“, kdežto angličtina pro ně má pojem „screw-propelled vehicle“. K jejich pohonu slouží dva velké Archimédovy šrouby, jež se otáčejí kolem podélné osy a dovolují překonávat i ten nejhorší terén včetně hlubokých bažin a sněhových polí.

Aplikace práce univerzity NGTU
Tradičním producentem „šnekochodů“ v SSSR a Rusku byla (dnes již nefungující) firma ZIL, od níž pochází i vozidlo ZIL-29061, které slouží k vyhledávání a záchraně kosmonautů. Jedná se o pozoruhodný a výkonný, ale už zastaralý prostředek, za který bude v dohledné době třeba nějaká novější náhrada. Jedno v úvahu připadající řešení dnes tudíž zkouší značka OOO ZVM (Zavod vězděchodnych mašin) z Nižního Novgorodu, která byla založena roku 2004, a to jako subjekt pro praktickou aplikaci výzkumu laboratoří Nižněgorodské státní technické univerzity (NGTU). Samotný výrobní závod funguje ve městě Zavolžije a nabízí několik typů kolových i pásových vozidel, jež většinou kombinují karosérie automobilů GAZ a UAZ a nové podvozky s vysokou terénní průchodností. Od srpna 2017 figuruje v nabídce nová položka, která dostala jméno ZVM-2901 a je popisována jako „vězděchod s rotorno-vintovym dvižitělem“, tedy cosi jako „terénní vozidlo s rotačně-šroubovým pohonem“. Již na první pohled je ovšem zjevné, že jde o typický „šnekochod“, kdežto číselné označení napovídá, že výrobce hodlá navazovat mj. na už zmíněný (a svého času dosti populární) produkt od značky ZIL. Nový ZVM-2901 získal pozornost veřejnosti na podzim 2017, kdy začaly jeho zkoušky, o nichž podrobně informovala ruská média, především „armádní“ televize Zvjozda.

K dispozici jsou dva typy motorů
Vozidlo využívá část karosérie mikrobusu UAZ-3741, což není nic jiného než modernizovaná obměna i u nás dobře známého typu UAZ-452, přezdívaného též „Buchanka“. Má dvoje dveře a v kabině se nachází pět sedadel, zatímco za kabinou je prostor pro užitečné zatíženi. Vozidlo bylo při testech vyfotografováno jak „prázdné“, tak s valníkovou ložnou plochou, na kterou je možno umístit zátěž cca 1500 kg. Celková přepravní kapacita ZVM-2901 údajně činí 12 osob, z čehož se dá odvodit, že výrobce bude nabízet i obměnu s kompletní mikrobusovou karosérií. Výrobce dále uvádí, že vozidlo má sloužit coby nosič nejrůznějších účelových nástaveb (např. bagru, jeřábu, pumpy apod.) pro stavební, záchranářské a další úkoly. Jako zdroj pohonné síly základní verze slouží dieselový motor JaMZ-5344, který zajišťuje výkon 99 kW, ale v případě zájmu zákazníka lze namontovat agregát MMZ D245.7, který má produkovat výkon 87,5 kW. Součástí základní výbavy je mj. výstupní hřídel pro vyvedení 100 % výkonu motoru, soustava pro ohřev motoru a vodní čerpadlo, jelikož vozidlo díky výtlaku dvojice dutých šroubů rovněž plave. Po zakončení zkoušek v jižním Rusku se plánují testy na Sibiři a dalekém severu, načež bude vozidlo nabízeno ozbrojeným silám a sborům, záchranářským útvarům nebo soukromým zájemcům, kteří mohou jeho mimořádné schopnosti využít.
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TTD vozidla ZVM-2901
Max. kapacita
12 osob
Užitečná nosnost
1500 kg
Max. hmotnost
5500 kg
Celková délka
5,50 m
Celková šířka
2,80 m
Celková výška
2,50 m
Světlá výška
0,25 m
Max. rychlost jízdy
25 km/h
Max. rychlost plavby
10 km/h
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