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PRODLOUŽENÁ VERZE
PATRIOT II nabízí oproti
základnímu PATRIOTu řadu
vylepšení, mezi nimi také
prodloužení kabiny a větší
kapacitu pro osádku nebo
speciální vybavení.

MOBILITA V TERÉNU
I NA SILNICI

PATRIOT II
VÍCEÚČELOVÁ PLATFORMA S VYNIKAJÍCÍ MOBILITOU
V TERÉNU

AŽ

700KM

DOJEZD

1+1+6
OSÁDKA

110KM/H
TATRA

Obrněné taktické vozidlo s vysokou pohyblivostí, které je
určené jako průzkumné a hlídkové vozidlo pro síly rychlé
reakce k nasazení zejména v asymetrických konfliktech
a jako výzbroj lehkých motorizovaných jednotek.
Vozidlo je využitelné pro celou škálu speciálních variant –
průzkumná, spojovací, velitelsko-štábní, chemická, zdravotní
a další – a slouží jako unifikovaná vozidlová platforma
pro armádní a jiné bezpečnostní nebo záchranné užití.

Vysoká průchodivost terénem,
automatická převodovka
pro silný výkon v terénu,
vozidlo je vhodné i pro běžný
silničí provoz.

PŘIZPŮSOBIVÁ
PLATFORMA
Vybavení vozidla se plně
přizpůsobí potřebám
zákazníka.

OCHRANA
Pohodlí a bezpečí
pro posádku, vybaveno
klimatizací a filtroventilací.

BALISTICKÁ OCHRANA
Level 2 - 4 STANAG 4569

BEZPEČNOST &
ODOLNOST
Hasicí systém pro kabinu
i motor.

PROTIMINOVÁ OCHRANA
Level 2a/2b - 3a/3b
STANAG 4569

PARAMETRY

rozměry

motor

mobilita

PODVOZEK TATRA
Vynikající mobilita a schopnost překračovat překážky - vysoká
rychlost v podmínkách náročného terénu.
Variabilní světlá výška díky systému vzduchového zavěšení. Vysoká
užitná hmotnost podvozku poskytuje vozidlu více prostoru
pro posádku, širokou možnost použité výzbroje a speciální výbavy.

od 13,5 do 17,5 tuny (dle typu ochrany a výbavy vozu)
D

6 250 mm

Š

2 550 mm

V

2 800 mm

rozvor kol

3 650 mm

typ A

Cummins ISL, EURO III

typ B

Tatra T3C-928-90 EURO III

výkon A

270 kW

výkon B

300 kW

max. rychlost - silnice

110 km/h

max. rychlost - terén

45 km/h

dojezd (bez kanystrů)

700 km

brod (bez přípravy)

1,2 m

stoupavost

45°

statický příčný náklon

32°

výstupnost (bez radlice)

0,5 m

překočivost

0,9 m

SPECIFICKÉ PARAMETRY
výzbroj

hlavní zbraň

20 mm kanon v RCWS

alternativně

7,62 mm / 12,7 mm / 14,5 mm RCWS / manuálně ovládaná zbraň
minomet (verze vozidla pick-up)
40 mm granátomet a odpalovače dýmových granátů
odpalovače PTŘS
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OBRNĚNÉ TAKTICKÉ VOZIDLO - PATRIOT II.

hmotnost

