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ATV ZETOR GERLACH 4x4 gotowy do wdrożenia i współpracy również z
polskim przemysłem
Przybywa do Kielc krótko po złożeniu wniosku o program Pegaz

KIELCE/MSPO - ZETOR GERLACH 4x4, taktyczny pojazd pancerny, opracowany przez Zetor
Engineering Slovakia, a.s. jest prezentowany na Międzynarodowej Wystawie Przemysłu Obronnego
MSPO 2019 w Kielcach. Przyjeżdża do Kielc tuż po złożeniu wniosku o konkurs na odnowienie
pojazdów w ramach programu Pegaz ogłoszonego przez Inspektorat Uzbrojenia MON.
W Kielcach Zetor ATV został wprowadzony w zeszłym roku, krótko po światowej premierze na IDEB
2018 w Bratysławie (Słowacja). Od tego czasu pojazd przeszedł szereg testów warunków skrajnych,
otrzymał certyfikat odporności balistycznej i przeciwminowej, a także pomyślnie przeszedł testy
parametrów taktycznych w ramach testu żywotności.
„W naszym rozwoju wzięliśmy pod uwagę najnowsze wymagania dla pojazdu tej kategorii, a także
doświadczenie konfliktów w Iraku, Afganistanie i na Ukrainie”, podsumował rozwój sytuacji od czasu
wprowadzenia ATV Zetor na MSPO w ubiegłym roku, dyrektora sprzedaży Zetor Engineering
Slovakia, Juraj Palko.
Rozwiązanie zapewniające maksymalne bezpieczeństwo
Zdolność pojazdu do jazdy w terenie zapewnia specjalna konstrukcja podwozia ZETOR z maksymalną
przyczepnością w każdych warunkach i mocnym 1300 Nm. Na przykład pojazd pokonuje stopnie
terenu o długości 0,5 mi row o szerokości 1 m.
Koncepcja ramy portalowej podwozia jest również w stanie wytrzymać wysokie efekty dynamiczne, a
zatem jest jednym z głównych filarów ochrony przeciwminowej całego pojazdu.
Kabina pojazdu jest zaprojektowana jako opancerzona kapsuła nadciśnieniowa. Jest montowany
niezależnie na podwoziu, więc w przypadku uszkodzenia przez minę załoga pozostaje chroniona.
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Jego bezprecedensowa przestrzeń BEZPIECZEŃSTWA wynosząca 7,7 m3 oferuje miejsce dla
maksymalnie 6 członków załogi o wysokości do 190 cm i wadze 120 kg, w tym sprzętu. W razie
niebezpieczeństwa zapewni miejsce dla dwóch innych członków załogi (bez miejsca siedzącego).
Bezpieczeństwo załogi jest również wspierane przez dodatkowy modułowy pancerz wraz z oddzielną
i podwieszaną podłogą oraz osłoną przeciwminową „V”. Jednocześnie konstrukcja kabiny pozwala na
jej szybkie porzucenie.
Inne zalety pojazdu to jego dynamika, potwierdzona maksymalną zmierzoną prędkością 125 km / h,
a także jego zmienność.
Dach pojazdu może być wyposażony w mechaniczne lub zdalnie sterowane wieże karabinów
maszynowych różnych producentów, pociski przeciwczołgowe, moździerze lub granatniki.
Pojazd został zaprojektowany wyłącznie z komponentów UE, w tym z powodzeniem
przetestowanego podwozia - „Rolling Chassis ZETOR”. Z punktu widzenia klienta oznacza to
bezproblemową logistykę, dostępność części zamiennych i niskie koszty serwisu.
Przewidziano także dalsze cykle ewolucyjne pod względem wymiarów i otwartej architektury. Dzięki
temu ZETOR ATV nie tylko reaguje na bieżące potrzeby armii, ale jest również w pełni
przystosowalny do nowych wymagań w następnych dziesięcioleciach.
Poszukuję współpracy
ZETOR ATV to rozwiązanie, które można dostosować do potrzeb polskiej armii. Zetor Engineering
Slovakia dąży do współpracy z polskimi partnerami w celu jak najlepszego zaspokojenia potrzeb
polskiej armii przy jednoczesnym wsparciu lokalnego przemysłu. Firma jest w pełni otwarta na
negocjacje z przedsiębiorstwami państwowymi i prywatnymi polskiego przemysłu obronnego.
O firmie Zetor Engineering Slovakia
Firma jest częścią sektora inżynieryjnego HTC INVESTMENTS a.s. zajmowanie się badaniami i
rozwojem w dziedzinie przemysłowego know-how. Obecnie firma jest profesjonalnym partnerem w
zakresie rozwoju, innowacji i kompleksowych dostaw, w tym przemysłu obronnego. Został założony
w czerwcu 2000 roku.
DODATKOWE INFORMACJE:
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▪ Foto galéria
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