BAOBAB-K

POJAZD MINOWANIA NARZUTOWEGO
Pojazd Minowania Narzutowego kr. BAOBAB-K umożliwia ustawianie zapór minowych o różnych wielkościach, gęstościach minowania
i czasach samolikwidacji. Proces układania pola minowego został w pełni zautomatyzowany, zarówno obrót, jak i wysuwanie platform z wyrzutniami (miotaczami min) odbywa się automatycznie ze stanowiska sterowania, co pozwala na szybkie przejście z trybu
transportowego do trybu bojowego (i odwrotnie). W trybie automatycznym komputer przelicza prędkość pojazdu, ustawienia wyrzutni i
dostosowuje częstotliwość odpalania min podczas jazdy, aby zapewnić prawidłowe parametry pola minowego. Dodatkowo parametry
pól minowych oraz współrzędne narożników pól minowych są rejestrowane na mapach cyfrowych i wyświetlane na ekranie komputera.
Wszystkie dane można następnie przesłać drogą radiową na wyższy poziom dowodzenia.
* W razie potrzeby możliwy jest również tryb ręczny.

PARAMETRY
6 wyrzutni (pakietów luf),

Czasy

jedna kaseta załadowana 5 minami

Czas przeładowania

< 30 min

Jedna wyrzutnia przenosi 100 min (20 kaset)

Czas układania

< 22 min

Całkowita liczba min : 600 szt.
Załoga

Zasięg układania (od osi pojazdu)
2 osoby

Urządzenie dźwigowe umożliwiające szybkie uzupełnianie min

Prędkość układania
Długość pola minowego

30 do 90 m
5 do 25 km/h
do 1,800 m

Możliwość układania na obie strony i do tyłu pojazdu

POJAZD MINOWANIA NARZUTOWEGO BAOBAB
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SYSTEM STEROWANIA

komputer pokładowy,
terminal wizualizacyjny z mapą cyfrową,
system łączności wewnętrznej FONET,
radiostacja UKF RRC 9311AP,
GPS i licznik kilometrów,
aktywna ochrona – 8 głowic detekcyjnych z 8 wyrzutniami granatów dymnych,
panel sterowania wyrzutni granatów dymnych,
Urządzenie dźwigowe HIAB,
tester kaset minowych (dostarczany osobno, jako wyposażenie dodatkowe),
trenażer (opcja).

W trybie automatycznym komputer przelicza prędkość pojazdu, ustawienia wyrzutni i dostosowuje
częstotliwość odpalania min podczas jazdy, aby zapewnić prawidłowe parametry pola minowego.
Dodatkowo parametry pól minowych oraz współrzędne narożników pól minowych są rejestrowane
na mapach cyfrowych i wyświetlane na ekranie
komputera. Wszystkie dane można następnie prze-

PODWOZIE CIĘŻAROWE JELCZ
Podwozie pojazdu to samochód ciężarowy 8x8 Jelcz o dużej mobilności i ładowności

Wymiary
całkowita długość

Pokonywanie przeszkód

Zasięg

11 000 mm

kąt natarcia

36o

teren

wysokość

3 400 mm

kąt zejścia

31o

utwardzone drogi

1 650 km

szerokość

2 600 mm

brodzenie

1,2 m

przeszkoda (ściana)

0,3 m

Maks. prędkość

85 km/h

przeszkoda (wykop)

0,6 m

pochylenie wzdłużne

30%

Masa
Masa bojowa:

31 700 kg

580 km

Nośnik posiada 20-stopową ramę podkontenerową, dzięki czemu po zdemontowaniu platformy minującej może służyć jako pojazd transportowy.
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