Príloha č. 3

Technický opis BOV 8x8 – prototyp
1.

Účel a použitie

Prototyp vozidla BOV 8x8 (ďalej len „BOV 8x8“) je základné bojové vozidlo
mechanizovaných jednotiek na báze kolesového podvozku schopné prepraviť jednotku
(mechanizované družstvo), zabezpečiť požadovanú ochranu jednotky počas presunu
a poskytnúť palebnú podporu jednotke po jej zosadnutí a vedení bojovej činnosti mimo
vozidla. Vozidlo je vybavené zbraňovým systémom schopným ničiť prostriedky protivníka,
živú silu a objekty podľa ich povahy. Disponuje vysokou mobilitou, schopnosťou pohybu po
verejných komunikáciách, spevnených a nespevnených cestách, ťažkom teréne
so schopnosťou prekonávať vodné prekážky plavbou a priestory, kde boli použité chemické,
biologické a otravné látky.
Vozidlo je schopné nasadenia v širokom spektre operácií vedených na vlastnom území
alebo v priestoroch mimo územia Slovenskej republiky v rámci operácií NATO, EU a OSN.
2.

Základné takticko technické dáta BOV 8x8

2.1

Rozmery:

Obrázok 1 – Základné rozmery BOV 8x8

A - dĺžka
B - výška
C - šírka

8 220 mm
3 680/3790 mm (pozorovací prístroj veliteľa/SDIO)
3 000 mm
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2.2

Hmotnosti:

Maximálna bojová hmotnosť
Maximálna hmotnosť pre plávanie
2.3

28 000 kg
25 000 kg

Výkonové charakteristiky*)
Jazdné vlastnosti vozidla

Max. výkon motora
Max. krútiaci moment motora
Merný výkon pri hmotnosti 28 000 kg
Dojazd na rovnej spevnenej ceste pri rýchlosti 80 km/h
Rýchlosť vozidla, max.
Rýchlosť vozidla, min.
Rýchlosť pri cúvaní, max.
Zrýchlenie 0-30 km/h
Zrýchlenie 0-60 km/h
Brzdenie
Polomer zatáčania (medzi dvomi stenami)
Schopnosť prekonávania prekážok
Stúpanie
Náklon
Predný nájazdový uhol
Zadný nájazdový uhol
Uhol odtrhnutia
Zvislá prekážka vpred
Zvislá prekážka vzad
Prekonanie zákopu vpred
Svetlosť vozidla
Hĺbka brodenia
Plávanie**)
*)

450 kW
2 140 Nm
16,07 kW/t
700 km
100 km/h
4 km/h
12 km/h
6s
20 s
> 5 m/s2
11 m
60 %
30 %
40°
40°
125°
700 mm
450 mm
2 100 mm
430 mm
1,5 m bez prípravy
áno/ 8 km/hod

**)

Výkonové charakteristiky stanovené pre maximálnu bojovú hmotnosť 28 000 kg
Maximálna bojová hmotnosť vozidla pre zachovanie spôsobilosti plávania je 25 000 kg so zachovaním balistickej
ochrany na úrovni 3.

3.

Konštrukcia vozidla

Konštrukcia BOV 8x8 je tvorená dvoma základnými prvkami – podvozkom vozidla
postavenom na platforme vozidla PATRIA 8x8 a zbraňovým systémom, vežou TURRA – 30,
ktorá je integrovaná do vozidla prostredníctvom novo vyvinutého rozhrania. V podvozku
vozidla sú vytvorené pracoviská jednotlivých členov osádky a príslušníkov mechanizovaného
družstva, integrované systémy a vybavenie podľa požiadaviek ozbrojených síl.
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3.1

Podvozok

Podvozok vozidla je vytvorený jednoducho rozoberateľným spojením škrupinovej
konštrukcie korby poskytujúcej základnú balistickú ochranu vozidla a samostatného
podvozku. Technické riešenie škrupinovej korby s oddeliteľným samostatným podvozkom
zabezpečuje jeho rýchlu kompletnú výmenu alebo výmenu jeho častí v prípade bojového
poškodenia v poľných podmienkach silami a prostriedkami ozbrojených síl. Jednotlivé časti
sú navzájom zameniteľné s cieľom zabezpečiť a dosiahnuť efektívnosť logistickej podpory.
Podvozok je členený na motor – prevodový priestor (obsahuje hnaciu jednotku s jej
základnými systémami vo forme „Pawer packu“ a hnacie ústrojenstvo na prenos krútiaceho
momentu na vozidlové kolesá) a priestor osádky vozidla (obsahuje jednotlivé pracoviská
s uložením systémov a materiálu jednotky). Konštrukčné riešenie s filozofiou použitia Power
packu umožňuje vykonávať rýchle výmeny motor prevodového ústrojenstva v poľných
podmienkach silami a prostriedkami ozbrojených síl.
Kapacita vozidla zabezpečuje požadované podmienky prepravy pre 10 vojakov
s plnou výzbrojou a zabezpečením na minimálne tri dni bojovej činnosti bez poskytnutia
logistickej podpory.
Zloženie osádky vozidla:





Vodič
Veliteľ
Strelec – operátor
Príslušník mechanizovaného družstva

1
1
1
0 – 7 osôb

Obrázok 2 – Vnútorné členenie vozidla
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3.2

Veža

Hlavná výzbroj vozidla je tvorená integrovanou, diaľkovo ovládanou vežou TURRA30. Ovládanie veže je zabezpečené z pracoviska strelca – operátora. Vežu a lafetované zbrane
(mimo integrované odpaľovacie zariadenie proti tankových striel) je možné ovládať z pozície
veliteľa. Lafetované zbrane sú stabilizované vo vertikálnej a horizontálnej rovine.
Zameriavací prístroj strelca – operátora na zabezpečenie mierenia lafetovaných zbraní
je s možnosťou pozorovania v dennej a nočnej dobe použitím pasívnych optických
prostriedkov.
Veža je vybavená samostatným pozorovacím prístrojom veliteľa (autonómny –
nezávislý na pohyboch veže), systémom detekcie a identifikácie ožiarenia, mechanizmom
stabilizácie s optickými gyroskopmi, prevodníkmi pohybu zbraní a systémom riadenie paľby.
Použitie veže TURRA – 30 zabezpečuje podmienky unifikácie v ozbrojených silách
vzhľadom k tomu, že tento typ veže nižšej rady je použitý i u pásovej techniky (vozidlo
BPsV-I pre jednotky ISTAR a vozidlo BVP-M).
V prípade vozidla BOV 8x8 je použitá veža TURRA – 30 v5, ktorej vlastnosti boli
v rámci vývoja zlepšené nasledovne:










integrácia odpaľovacieho zariadenia PTRK SPIKE LR/ LRII (hardvér Rafael, EVPÚ,
softvér EVPÚ)
lafetácia guľometu FN Herstall,
úprava na kolesový podvozok,
úprava prepojenia vzhľadom na iný podvozok.
pracovisko veliteľa – zvýšenie odolnosti (použitie zodolneného počítača),
výkonnejší inerciálny navigačný systém,
výkonnejší softvér,
meteostanica pre zber dát pre systém riadenia paľby,
úprava systému SDIO.

Vykonané modernizačné úpravy boli realizované s cieľom zabezpečiť požiadavku
ozbrojených síl na protitankové prostriedky vozidla.
Obrázok 3 – Veža TURRA – 30

4

p. č.
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Parameter
Rozsah polohovania v azimute
Max. rýchlosť polohovania v azimute
Rozsah polohovania v elevácii
Max. rýchlosť polohovania v elevácii
Opakovateľná presnosť polohy v AZ a EL
Maximálne zrýchlenie v azimute a elevácii
Hmotnosť (základná bez munície a PTRS)
Rozsah prevádzkových (skladovacích) teplôt
Rozmery:
výška
šírka
dĺžka (s/bez kanóna)

Hodnota
N x 360° (kontinuálne)
40º/s
-10º až +70º
50º/s
≤ ± 0,5 mrad
≥ 60°s-2
1500kg
-32ºC až 55ºC (-40ºC až +70ºC)
765 mm
2 021 mm
2 244/4 056 mm

Výzbroj veže je tvorená:
 30 mm automatický kanón GTS – 30
 7,62 mm guľomet FN MAG
 odpaľovacie zariadenie proti tankových striel SPIKE
 zadymovacie zariadenie pre dymové granáty
automatický kanón 30mm GTS30
Efektívny dostrel
Maximálny dostrel
Kadencia
Odpálenie zbrane
Množstvo nesenej munície 1*)
Množstvo nesenej munície 2*)
Hmotnosť
*)
voľba munície 1 alebo 2 z dvoch zásobníkov
Guľomet 7.62mm FN MAG
Efektívny dostrel
Kadencia
Odpálenie zbrane
Množstvo nesenej munície pripravenej na streľbu
Množstvo nesenej rezervnej munície
Hmotnosť
Proti tanková riadená strela SPIKE LR
Účinný dostrel
Odpálenie zbrane
Počet rakiet v odpaľovacom zariadení
Hmotnosť
Zadymovacie zariadenie
Typ GALIX 13
Typ GALIX 6 - klamlivý cieľ
Odpálenie granátu
Sektor zadymenia vozidla
Vzdialenosť dymovej clony (sektora)
Výška dymovej clony
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až do 2500m na cieľ 2,3 x 2,3m
4 000m
700 – 800 výstrelov/min
elektrické
175 ks
155 ks
115kg
do 1800m
650 – 1000 výstrelov/min
elektrické
600ks
1200ks
11,8kg
do 4000m
elektrické
2ks
14 kg jedna raketa
8 ks
1 ks
elektrické
120° v smere natočenia veže
21m
5600mm±200mm

4.

Vlastnosti a systémy BOV 8x8

4.1

Balistická odolnosť vozidla

Vozidlo má základnú balistickú ochranu podľa normy STANAG 4569, úroveň 3.
Vozidlo má modulárnu konštrukciu s možnosťou zvýšenia úrovne ochrany použitím
prídavného pancierovania až na úroveň 5. Vozidlo je vybavené z vnútornej strany obložením
proti odlupovaniu a zachyteniu sekundárnych črepín (uvoľnených pri zásahu vozidla).
4.2

Proti mínová odolnosť vozidla

Základná konštrukcia vozidla poskytuje ochranu pre osoby vo vnútri vo vozidle podľa
normy STANAG 4569, úroveň 4a/b. (výbuch 10 kg TNT protipechotnej míne
pod ľubovoľným kolesom alebo pod podlahou vozidla). Sedačky sú vybavené
bezpečnostnými pásmi. Ochrana proti mínam je založená na škrupinovej korbe z pancierovej
ocele namontovanej na pomocnom ráme. V korbe sú použité špeciálne konštrukčné riešenia
za účelom minimalizovania účinkov výbuchu.
4.3

Prepraviteľnosť

Vozidlo je možné prepravovať námornou, leteckou, železničnou a cestnou dopravou
na strategické vzdialenosti. Letecky napríklad dopravnými lietadlami A400M a C-17 ako
(štandardné prostriedky prepravy v rámci NATO). Železničnou dopravou v súlade
s medzinárodne stanovenými rozmermi nákladu UIC GA a rozmermi pre podvozok
MOV P-4.
4.4

Pracovné prostredie

Pracovné prostredie v súlade s normou STANAG 2895 kategórie A1 (extrémne teplé
suché) až C1 (mierne studené) v teplotnom rozmedzí -32 °C až +49 °C.
4.5

Pozorovacie prostriedky

Samostatný pozorovací prístroj veliteľa (ďalej len „SPPV“) je v BOV 8x8 základným
pozorovacím prístrojom. Je umiestnený na veži, ovládaný veliteľom nezávisle od pohybov
veže. SPPV je vybavený dennou a nočnou – pasívnou vetvou pozorovania. Zároveň je veliteľ
prostredníctvom SPPV schopný prevziať ovládanie veže a úlohu strelca – operátora a viesť
paľbu automatickým 30mm kanónom alebo 7,62mm guľometom. Obraz je tak isto ako
u strelca – operátora elektronicky stabilizovaný, eliminuje pohyby vozidla v horizontálnej
a vertikálnej rovine. Pre ďalšie pozorovanie je možné využiť zameriavací prístroj strelca
operátora, ktorý tak isto pracuje v pasívnom režime s dennou a nočnou vetvou pozorovania.
4.6

Navigačný systém

Navigácia BOV 8x8 v priestore je zabezpečená závislým a nezávislým – inerciálnym
navigačným systémom. Inerciálny navigačný systém zabezpečuje informácie o aktuálnej
polohe vozidla snímaním fyzikálnych veličín potrebných pre výpočet polohy. Systém
je nezávislý na signále družíc GPS a umožňuje zabezpečiť kontinuitu navigácie vozidla
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v prípade nedosiahnuteľného signálu GPS alebo jeho rušenia. Druhou možnosťou sledovania
polohy je jej určenie zo systému GPS.
4.7

Filtro ventilačné zariadenie

Filtro ventilačné zariadenie (ďalej len „FVZ“) zabezpečuje vo vozidle podmienky
prežitia osádky pri prekonávaní priestorov zamorených rádioaktívnymi, chemickými
a biologickými látkami bez nutnosti použiť individuálne prostriedky ochrany vo vozidle. FVZ
zabezpečuje indikáciu prítomnosti nebezpečných otravných látok a ich odfiltrovanie pred
vstupom vzduchu do priestoru osádky. FVZ je integrované so systémom klimatizácie
a vyhrievania vozidla so zabezpečením vytvorenia vhodných podmienok pre osádku
v klimatických pásmach predpokladaného nasadenia.
4.8

Systém detekcie a identifikácie ožiarenia a zadymovanie

Systém detekcie a identifikácie ožiarenia (ďalej len „SDIO“) informuje osádku vozidla
o ožiarení vozidla laserovým lúčom, identifikuje smer ožiarenia a umožňuje vykonať úhybný
manéver s cieľom dostať vozidlo do bezpečnej zóny. SDIO je prepojený so systémom
zadymovania, ktorý automaticky natáča vežu do smeru ožiarenia a vystrelením dymových
granátov vytvára clonu nepreniknuteľnú pre vizuálne pozorovanie, zameriavací laserový lúč
a tepelne navádzané rakety respektíve vytvára klamný cieľ (podľa typu granátu
v granátomete).
4.9

Protipožiarny systém

Protipožiarny systém zabezpečuje indikáciu vzniku požiaru vo vozidle a jeho následnú
likvidáciu s cieľom zabezpečiť ďalšiu činnosť motora a udržať podmienky prežitia osádky.
Je riešený zvlášť pre motor – prevodový priestor a priestor osádky. Je zostavený zo snímačov
s diferencovanou citlivosťou (podľa umiestnenia), vyhodnocovacej jednotky a zásob
hasiaceho média. Systém v prípade prekročenia medzných hodnôt zabezpečuje uhasenie
požiaru.
4.10

Systém zabezpečenia plávania

Systém zabezpečenia plávania umožňuje vozidlu zachovať si spôsobilosť prekonávať
vodné prekážky plávaním pri balistickej ochrane na úrovni 3 s dodržaním podmienky
celkovej hmotnosti vozidla do 25 000 kg. Systém je tvorený zostavou plavákov na vytvorenie
dostatočného vztlaku umiestnenými pozdĺž korby, dvoma hydraulicky poháňanými motormi,
vlnolamom, ochranou nasávania vzduchu do motora a čerpadlom na odsávanie vody z motor
– prevodového priestoru a priestoru osádky. Ovládanie vozidla pri plavbe používa tie isté
ovládacie prvky ako pri jazde.
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4.11

Centrálne hustenie pneumatík (CHP) a systémy zlepšenia prejazdnosti

Vozidlové kolesá sú za účelom zvýšenia prejazdnosti na rôznom povrchu vybavené
systémom centrálneho hustenia (stupňovitá zmena tlaku vzduchu v pneumatikách podľa
povrchu terénu). Tlak v pneumatikách je menený stupňovite závislosti na predvolenom druhu
terénu. Priechodnosť BOV 8x8 je ďalej podporená podvozkom s tlmiacimi prvkami
s progresívnou charakteristikou, uzávierkami diferenciálov náprav, vypínateľným systémom
ABS. Zachovanie mobility a dojazd do bezpečného priestoru je zabezpečený systémom „Run
Flat“, ktorý umožňuje jazdu aj pri fatálnom poškodení pneumatiky. Pre zlepšenie adhéznych
pomerov je možné na všetky kolesá nasadiť snehové reťaze.
4.12

Kamerový systém

Kamerový systém LSAS (Lokal Situational Awareness System) poskytuje osádke
vozidla vizuálny prehľad o situácii okolo vozidla. Obraz je distribuovaný pre členov
mechanizovaného družstva a vodiča (strelec – operátor a veliteľ majú k dispozícii vlastné
nezávislé pozorovacie prístroje). V prípade vodiča zabezpečuje obraz pre bezpečné vedenie
vozidla v teréne, pri prekonávaní prekážok a zúžených priestoroch vzhľadom na veľkosť
vozidla a tým vytvorené „slepé“ uhly. Pre osádku je obraz poskytovaný s cieľom zabezpečiť
prehľad o situácii okolo vozidla a možnosť okamžitej reakcie v prípade potreby.
4.13

Systém HUMS

Systém HUMS (Health and Usage system) zabezpečuje monitorovanie, záznam
a zobrazenie vybraných hodnôt jednotlivých systémov vozidla charakterizujúcich stav týchto
systémov v reálnom čase (stav hlavných agregátov vozidla) a zber chybových hlásení.
Zozbierané dáta sú zobrazované na monitore vodiča. Systém je taktiež prepojený
s kamerovým systémom, čo umožňuje zobraziť na monitore vodiča obraz z týchto kamier.
4.14

Komunikačný a informačný systém (KIS)

Integrovaný KIS BOV 8x8 zabezpečuje komunikáciu s nadriadeným stupňom velenia,
medzi jednotlivými vozidlami, komunikáciu s členmi osádky vo vozidle ako aj pri zosadnutí
z vozidla. Zároveň zabezpečuje prenos hlasu a dát, výstražných signálov pre osádku
vo vozidle v prípade ožiarenia vozidla zameriavacím laserom. Jednotlivé prvky KIS
sú schopné činnosti v systéme MOKYS (mobilný komunikačný systém) v stupni utajenia
TAJNÉ.
4.15

Maskovacie prostriedky

Maskovacie prostriedky vozidla sú riešené na prototype BOV 8x8 v dvoch rovinách.
V prvej rovine sú to konštrukčné opatrenia trvalého charakteru zameraná na zníženie
demaskujúceho tepelného vyžarovania a redukcie radarového obrazu vozidla v prieskumných
prostriedkoch. Požadovaný efekt je dosahovaný úpravou vstupov pre jednotlivé systémy
vozidla, tvarom vozidla, zosilnenou hrúbkou konštrukcie korby (dosiahnuté použitím
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vyvinutej súpravy na plávanie vozidla), použitím špeciálnych náterových hmôt ako
i zmiešaním výfukových plynov s chladných vzduchom . Zároveň vozidlo vykazuje extrémne
tichý chod. V druhej rovine sú na vozidle zosilnené maskovacie prostriedky použitím
mobilného maskovania. Maskovanie v zimnej a letnej verzii je demontovateľné,
s vlastnosťami redukcie tepelného žiarenia a pohltenia radarového signálu. Pre účely
maskovania vozidla pri parkovaní v priestore nasadenia alebo zaujatí obrany je vozidlo
vybavené maskovacou sieťou s podpornými prvkami.
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