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MSPO 2016: POLICYJNY TITUS NA PODWOZIU
TATRY
Czeska Tatra zaprezentowała podczas kieleckiej wystawy produkowany we współpracy z Nexter
pojazd opancerzony Titus w wariancie „Bezpieczeństwa Wewnętrznego”, który powstał w oparciu o
doświadczenia i uwagi francuskich służb mundurowych, w tym Policji Narodowej. Ten transporter
kołowy na podwoziu Tatry 6x6 wyposażono w siatki ochronne na oknach, kamery obserwacji
dookólnej i bezzałogowy pojazd naziemny.
Titus to cała rodzina modułowych pojazdów opancerzonych powstałych w kooperacji francuskiego
Nextera i czeskiej Tatry. Bazę stanowi podwozie terenowego pojazdu ciężarowego ﬁrmy Tatra w
układzie 6x6 i skrętnych dwóch skrajnych parach kół. Wraz z silnikiem o mocy 450 KM zapewnia to
dobre właściwości trakcyjne i wysoką manewrowość.
Na takie podstawie zabudowano pancerne nadwozie wyposażone w pancerz modułowy, który może
zostać skonﬁgurowany do ochrony balistycznej na poziomie od 2 do 4 w standardzie NATO Stanag
4569. odporność na miny i IED to 4a/4b. W wersji standardowej, a więc transportera opancerzonego,
załoga pojazdu składa się z kierowcy, dowódcy i strzelca, obsługującego zdalnie sterowany moduł
Nexter ARX20. Kabina pasażerska może pomieścić 12 żołnierzy z pełnym wyposażeniem bojowym.
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Prezentowany w Kielcach wariant można nazwać policyjno-miejskim. Powstał w oparciu o wymagania
francuskiej Policji Narodowej. Jest nieco inny niż wersja wojskowa, zabiera bowiem tylko 10 osób i nie
posiada uzbrojenia, natomiast wyposażony jest w szeroką gamę sprzętu obserwacyjnego. Obejmuje
on system 7 kamer do obserwacji dookólnej, kamerę tylna i przednią, a nawet dolną, pokazującą
sytuację pod pojazdem. Całość wspierają dwa działające niezależnie szperacze i 8 opancerzonych
reﬂektorów do oświetlenia bezpośredniego otoczenia pojazdu.
Interesującym uzupełnieniem tych możliwości są dwie maszyny bezzałogowe znajdujące się w
standardowym wyposażeniu tej wersji Titusa. Jedna to mini-bezzałogowiec naziemny Nerva NG oraz
mini-dron ﬁrmy Novadem. Możliwe jest oczywiście zastosowanie innych, lokalnych odpowiedników.
Pojazd może być wyposażony w czteropozycyjny, hydrauliczny lemiesz służący usuwaniu barykad lub
innych przeszkód. Załoga chroniona jest przez pancerz modułowy, oraz pancerne okna, osłonięte
specjalnymi siatkami. Jak informuje koncern Nexter są one w stanie przetrwać traﬁenie kulą
bilardową, powinny więc skutecznie chronić okna przed kamieniami czy płytami chodnikowymi. Ze
względu na przeznaczenie do działań miejskich sił porządkowych i antyterrorystycznych pojazd Titus
w tym wariancie posiada pełny zestaw sygnałów świetlnych i dźwiękowych w konﬁguracji typowej dla
policji. Na obu bokach znajdują się również szerokie podesty i poręcze dla funkcjonariuszy którzy
mogą być przewożeni na zewnątrz pojazdu.

