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KOLEJNY SURVIVOR R DLA NIEMIECKICH
POLICJANTÓW
Firma Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) dostarczyła niemieckim funkcjonariuszom policji
kolejny wyspecjalizowany, opancerzony pojazd kołowy Survivor R. W tym przypadku, odbiorcą jest
landowa struktura policji Saksonii. Jest to pierwszy pojazd, z dwóch jednostek wcześniej zamówionych
w RMMV, przez ten kraj związkowy. Drugi pojazd ma zostać przekazany tuż przed Świętami Bożego
Narodzenia.
Saksonia zamówiła dwa pojazdy Survivor R jeszcze na początku bieżącego roku, biorąc pod uwagę
potrzebę wzmocnienia parku maszynowego, znajdującego się na co dzień w dyspozycji landowych sił
policji. Ze szczególnym uwzględnieniem chociażby pododdziałów antyterrorystycznych i
wyspecjalizowanych, dyslokowanych m.in. w Dreźnie, Lipsku, Chemnitz czy też Görlitz. Pojazdy mają
zapewnić funkcjonariuszom odpowiednią ochronę balistyczną oraz chemiczną. Sam Survivor R jest w
stanie wystrzeliwać granaty dymne lub zawierające środki drażniące w przypadku potrzeby
oddziaływania np. na wrogo nastawioną wobec funkcjonariuszy dużą grupę osób.
Kilkunastotonowy Survivor R powstał przy kooperacji Rheinmetall MAN Military Vehicles (RMMV) oraz
Achleitner, na bazie podwozia ciężarówki MAN 4x4. Napędza go silnik 340 HP z momentem
obrotowym wynoszącym 1 250 Nm, spełniający jednocześnie najnowsze normy emisji spalin Euro 6.
Producent zapewnia, że jego konstrukcja to z jednej strony wysoka mobilność, szczególnie ważna w
dynamice działań we współczesnych miastach, ale i bezpieczeństwo dla załogi m.in. przez
zastosowanie odpowiedniego pancerza oraz materiału z jakiego wykonane zostały szyby. Survivor R
ma cechować dobra widoczność dookólna, pozwalająca na obserwację otoczenia w trakcie pełnienia
zadań przez funkcjoanriuszy. Pojazd ma także możliwość przewożenia dużej liczby wyposażenia
policyjnego oraz wyposażenia alternatywnego, zależnego od wymogów konkretnego odbiorcy.
Wnętrze jest specjalnie hermetyzowane, a system ﬁltrów pozwala zabezpieczyć załogę przed
wpompowaniem zanieczyszczonego np. gazem łzawiącym powietrza.
Czytaj też: Berlińska policja z pojazdem opancerzonym [WIDEO]
Niemieckie formacje policyjne, zarówno szczebla landowego, jak i federalnego, coraz częściej patrzą z
uwagą na nowe zagrożenia dla swoich funkcjonariuszy i reagują modernizując stary lub kupując nowy
sprzęt.

