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PAKISTAŃSKI BWP ZE SŁOWACKĄ WIEŻĄ
Pakistan ujawnia prototyp nowego bwp Viper (Żmija) ze słowacką wieżą EVPU TURRA 30.
Za dalsze prace i testy na tym bwp a w zasadzie modułową platformą gąsiennicową odpowiada
krajowa ﬁrma Heavy Industries Taxila (HIT).

W trakcie salonu zbrojeniowego IDEAS 2018 w Karaczi pokazano potencjalnego następcę
transporterów opancerzonych M113 w pakistańskiej armii. Nowy bwp Viper opracowany został przez
koncern HIT (Heavy Industies Taxila) na podstawie licencji. Jest to głęboko zmodyﬁkowany M113 ze
wzmocnionym opancerzeniem (modułowe płyty szybko-wymienne) wydłużonego kadłuba
(wykonanego ze spawanych płyt aluminiowych) i dodaną kolejną parą kół jezdnych (teraz to sześć
par). W tej wersji ma on masę ok. 16 000 kg a poziom zapewnianej ochrony sięga IV wg STANAG
4569.

#Pakistan introduced home grown ﬁrst ever Infantry Fighting Vehicle called #Viper.
Equipped with two ATGM, 30mm chain gun & 12.7mm AA gun, this IFV is developed by
Heavy Industries Texila (HIT). It's protected by slipped armor & carries state of art sensors
& Optics. #IDEAS2018 pic.twitter.com/Fq8DTkxJV8
— The Hawks (@TheHawksOps) 28 listopada 2018
Załoga wozu to 3 osoby a Viper może przewozić do 10 żołnierzy desantu. Wszyscy oni zajmują
miejsca w fotelach redukujących skutki wybuchu min lub improwizowanych ładunków
wybuchowych pod dnem wozu. Pokazany wóz nie był jednak wyposażony w system chroniący głowę
siedzącego oraz wykładziny przeciwodłamkowe. Desant zajmuje miejsca przez otwieraną
hydraulicznie rampę z tyłu pojazdu.
Pokazany wariant to bwp z wieżą bezzałogową ZSSW TURRA 30 uzbrojonyw 30 mm armatę
automatyczną 2A42, sprzężony 7.62 mm km PKT i podwójną wyrzutnię ppk 9M113 Konkurs.
Dodatkowo na wieży zamontowano system wyrzutni granatów dymnych. W skład systemu obserwacji
i kierowania ogniem wchodzą elektrooptyczne głowice z kamerami dziennymi, nocnymi i dalmierzami
laserowymi. Sama koncepcja aranżacji i wyposażenia wieży jest otwarta i możliwe, że ulegnie w
przyszłości zamianie.
Czytaj też: IDET 2017: bezzałogowy system wieżowy Turra 30
Jak podają przedstawiciele producenta wieża ta została wytypowana po jej porównaniu w ramach
testów z ukraińskim modułem bojowym BM-7 Parus. Nieoﬁcjalnie powodem wyboru była zarówno
cena jak i gorsze parametry taktyczno-techniczne rozwiązania ukraińskiego.

Czytaj też: IDET 2017: bezzałogowy system wieżowy Turra 30

