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MOST SZTURMOWY PMC – LEGUAN
Streszczenie. W artykule opisano konstrukcj opracowanego przez OBRUM sp. z o.o. oraz Zakłady
Mechaniczne „Bumar-Łabdy” S.A., w ramach kontraktu eksportowego dla Malezji, mostu szturmowego –
mostu taktycznego na podwoziu gsienicowym PMC-LEGUAN. W zamieszczonej tablicy pokazano
podstawowe parametry techniczno – uytkowe przsła mostu LEGUAN. Omówiono kluczowe rozwizania
wzłów konstrukcyjnych decydujce o optymalnej integracji podwozia PT- 91M z przsłami mostu LEGUAN.
W podsumowaniu odniesiono si do kocowych wyników zrealizowanej pracy badawczo-wdroeniowej.
Słowa kluczowe: mobilno wojsk, przeprawa, kontrakt malezyjski, most szturmowy, czołg PT-91M,
most LEGUAN, most PMC-LEGUAN.

1. WPROWADZENIE
Jednym z najwaniejszych zada wojsk inynieryjnych jest zapewnienie odpowiedniej
ruchliwoci i mobilnoci wojsk. Posiadanie na wyposaeniu specjalistycznego sprztu –
mostów rónych typów: przewonych, składanych, pontonowych - pozwala na pokonywanie
przez oddziały wojsk przeszkód terenowych zarówno wodnych (strumienie, potoki, rzeki), jak
i ldowych (suchodoły, jary, wwozy itp.). Wybór oraz dobór odpowiedniego sprztu
o okrelonych parametrach techniczno-uytkowych zaley od przewidzianych obszarów
prowadzenia działa i zdefiniowanych przeszkód mogcych tam wystpowa. Ze sprztem
uytkowanym przez armie wiata i rónymi typami mostów mona si zapozna
w opracowaniu [1]. Obecnie jednymi z najnowoczeniejszych rozwiza technicznych s
mosty przewone o zrónicowanej długoci przsła, zabudowane na podwoziu
samochodowym lub gsienicowym, układane i podejmowane z przeszkody, zazwyczaj
w trybie automatycznym, z minimalnym udziałem siły ludzkiej. Czsto zachodzi jednak
konieczno wyprzedzajcego przygotowania przeprawy: dojazd do przeszkody, niwelacja
terenu czy zabezpieczenie ogniowe samej przeprawy przez oddziały bojowe [2], [3]. Podział
samych przepraw mostowych wynika ze sposobu ich wykorzystania. I tak mosty szturmowe,
bojowe lub towarzyszce stanowi integralny element wysunitych ugrupowa bojowych.
Inne mosty wykorzystywane w głbi ugrupowania lub na tyłach zaliczamy do mostów
taktycznych i logistycznych. Słu one m.in. do budowania stałych lub tymczasowych
przepraw na szerszych przeszkodach wodnych w celu zapewnienia przegrupowa wojsk,
dowozu zaopatrzenia, ewakuacji ludzi i sprztu. Na rys.1 przedstawiono schemat obrazujcy
umowny podział mostów.
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Rys. 1. Schematyczny podział mostów

2.

KONTRAKT MALEZYJSKI

W 2003 roku holding BUMAR sp. z o.o. grupujcy najwaniejsze zakłady polskiego
przemysłu zbrojeniowego podpisał kontrakt na dostawy sprztu pancernego do Malezji [4],
[5]. Głównymi wykonawcami – realizatorami kontraktu były Zakłady Mechaniczne „Bumar Łabdy” S.A. oraz Orodek Badawczo-Rozwojowy Urzdze Mechanicznych „OBRUM”
sp. z o.o. W ramach dostaw sprztu dla Sił Zbrojnych Królestwa Malezji kontrakt
przewidywał opracowanie i wykonanie czterdziestu omiu czołgów podstawowych PT-91 M,
szeciu wozów zabezpieczenia technicznegoWZT-4 i trzech czołgów inynieryjnych
MID - M. Zamawiajcy uznał za niezbdne doposaenie zakupywanego sprztu równie
w mosty samojezdne, których zamówił pi. Po analizach stanu techniki kontrahent wybrał
most przewony (oznaczony w kontrakcie jako PMC - LEGUAN) oparty o przsła rozsuwane
[1], [6] niemieckiej firmy MAN, zabudowane i zintegrowane z czołgowym podwoziem
gsienicowym. Podwoziem tym było podwozie czołgu PT-91 M (główny przedmiot
kontraktu) stanowice baz wykonawcz pojazdów specjalistycznych. Załoeniem
podstawowym dla wszystkich pojazdów objtych kontraktem – pochodnych czołgu, był
wymóg unifikacji podzespołów, w tym maksymalna unifikacja podwozi gsienicowych.

3.

MOST SZTURMOWY LEGUAN

Realizowane przez polskich inynierów prace projektowo-wykonawcze były
nadzorowane przez oddelegowany do Polski zespół malezyjskich specjalistów wojskowych.
We wstpnej fazie rozmów (faza projektów koncepcyjnych) strona polska zaproponowała
w ramach kontraktu dostaw istniejcego rozwizania mostu PMC-90 z przsłami typu
„noycowego” zabudowanymi na podwoziu PT-91 M. Rozwizanie to nie zostało przyjte;
partner malezyjski wybrał bowiem rozwizanie, którym nie dysponowała strona polska,
a mianowicie niemieckie przsło mostowe LEGUAN, uytkowane midzy innymi przez
armie amerykask, niemieck i hiszpask. Most przewony z przsłem rozsuwanym
LEGUAN zabudowany i uytkowany był i jest midzy innymi na podwoziach czołgowych
M1A1/A2 (USA), Leoparda 1 (Niemcy) oraz M60/M47 (Hiszpania) [6]. Producentem
wybranego przsła mostowego była niemiecka firma MAN Technologie AG [6] (obecnie
Krauss - Maffei Wegman KMW), która została równie w ramach kontraktu dostawc
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przseł. Wybrane przsło wykonane było ze stopów aluminium, dziki czemu wyróniało si
wród innych przseł mostów przewonych relatywnie nisk mas. Podstawowe dane
techniczne pokazane s w tablicy 1.
Tablica 1. Dane techniczne przsła mostowego LEGUAN [6]
Parametr
Materiał przsła
Długo mostu
Masa przsła
Klasa mostu ( MLC)
Efektywna długo przsła
Szeroko mostu

Warto
Stop aluminium
26 m
10,5 t
70
25 m
4,01 m

Cało dostaw kooperanta niemieckiego poza pojedynczymi przsłami (4 szt. dla
jednego wozu) obejmowała take elementy mechaniczne układacza (w tym ramiona przednie
i tylne układacza) z zabudowanymi elementami automatyki i sterowania, główny siłownik
hydrauliczny, instalacj hydrauliczn i elektryczn oraz układ sterowania z pulpitem
operatora.
Przsła LEGUAN zabudowane na niemieckim podwoziu czołgowym pokazano na
rys. 2. W przedniej czci kadłuba zwraca uwag wysuwana podpora słuca do utrzymania
stabilnoci zestawu w trakcie układania i podejmowania przsła z przeszkody.

Rys. 2. Most KMW LEGUAN (podwozie LEOPARD 1 o siedmiu parach
kół nonych)
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PMC - LEGUAN

Ustalenia i prace projektowe wymagały współpracy trzech zespołów: polskiego
(ZM „Bumar-Łabdy” S.A. i OBRUM sp. z o.o.), malezyjskiego (kocowego uytkownika)
oraz niemieckiego (MAN Technologie AG - producenta i dostawc przseł mostu i układacza
wraz z hydraulik siłow oraz systemem sterowania). Przyjty wariant rozwizania mostu
szturmowego z przsłami rozsuwanymi wymagał wykonania przez stron polsk prac
projektowych obejmujcych midzy innymi:
 opracowanie i uzgodnienie koncepcji zabudowy przseł mostu LEGUAN na
podwoziu PT-91 M;
 wykonanie oblicze masowych projektowanego zestawu;
 wykonanie oblicze statecznoci zestawu przsła-podwozie we wszystkich fazach
rozkładania, z uwzgldnieniem wpływu/oddziaływania (parcia) wiatru oraz
pochylenia terenu;
 zaprojektowanie podpory czołowej/brzegowej uwzgldniajcej zapewnienie
widocznoci mechanikowi – kierowcy;
 zaprojektowanie i wykonanie układu mechaniczno-hydraulicznego rozkładania
podpory brzegowej;
 zaprojektowanie układu hydraulicznego i jego integracj z elementami
dostarczanymi przez stron niemieck;
 zaprojektowanie i wykonanie układu napdowego pompy głównej układu
hydraulicznego z wyjcia PTO silnika głównego (power-packa);
 integracje układów elektrycznych i sterowania podwozia czołgowego z przsłami
mostu;
 rozlokowanie woonego osprztu i czci zapasowych niezmieniajcych
współczynników statecznoci;
 optymalizacj masy zestawu przsła-podwozie (masy bojowej z wyposaeniem
docelowym) nieprzekraczajcej 50 t;
 opracowanie dokumentacji technicznej docelowego rozwizania – dostarczanej
wersji wykonania mostu szturmowego PMC – LEGUAN.
4.1. Stateczno zestawu podwozie – przsła
Opracowane koncepcje zabudowy – posadowienia przsła LEGUAN na podwoziu
PT 91 M obejmowały:
1. Wariant 7-kołowy podwozia o geometrii podobnej do podwozia PT-91 M.
Wariant ten poprawiał zaleno L/B – zwikszał długo styku dolnego pasa gsienic
z podłoem. W efekcie mona by uzyska polepszenie komfortu jazdy – ograniczenie
galopowania, lepsze warunki jazdy w tracie przyspieszania i hamowania zestawem.
2. Wariant 6-kołowy przy zwikszeniu rozstawu kół, co równie zwiksza długo styku
gsienic z podłoem i uzyskaniem cech jak w pkt.1
3. Wariant 6-kołowy, identyczny rozstaw jak w podwoziu PT-91 M, lecz z wbudowan
w czci przedniej podpor brzegow (oryginalne rozwizanie OBRUM sp. z o.o. –
rys. 4 i 5).
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4.2. Analiza masowa
Jednym z przyjtych w kontrakcie podstawowych parametrów był wymóg
nieprzekroczenia 50 t masy całkowitej wszystkich wersji pojazdów, w tym MBT
w ukompletowaniu bojowym.
Wykonane analizy statecznoci zostały przeprowadzone [7] dla wszystkich trzech
wariantów z pkt 4.1. Równolegle wykonywane były take analizy masowe [7], które przy
pewnych uwarunkowaniach rozłoenia osprztu, dla zachowania parametrów statecznoci
mostu wymagały nawet wprowadzenia do zestawu „podwozie – przsła” dodatkowego
obcienia, co oczywicie było nie do przyjcia. Po analizie otrzymanych wyników
wykonanych oblicze [7] został przyjty wariant 4.1.3 jako obowizujcy w dalszych
pracach projektowych.
Jak wykazały zrealizowane prace analityczno – projektowe [7] w przypadku mostu
z przsłami LEGUAN zachowanie wymogu masy całkowitej 50 t było dla projektantów
bardzo duym wyzwaniem, w konsekwencji doprowadziło do specjalnego wykonania na
potrzeby kontraktu przez dostawc niemieckiego przseł mostu o obnionej masie. Ten
wariant wykonania przseł LEGUAN dla odbiorcy malezyjskiego spowodował konieczno
obnienia klasy nonoci mostu do poziomu 60 MLC [8], przy wersji standardowej 70 MLC –
tablica 1. Zmiana tego parametru wymagała specjalnych uzgodnie i wprowadzenia zmiany
zapisów w dokumentach kontraktowych.
4.3. Kinematyka ruchów układacza
Most PMC - LEGUAN o przsłach rozsuwanych posiada złoony algorytm układania
i podejmowania przsła z przeszkody. Proces ten jest bezporednio monitorowany przez
operatora na pulpicie z wywietlaczem. Sposób rozkładania przsła rozsuwanego - układanie
na przeszkodzie (najwaniejsze fazy) schematycznie pokazuje rys. 3. Praca układacza –
najwaniejszego zespołu mostu – moe by realizowana [9] w czterech trybach:


rcznym (Manual);



półautomatycznym (Semiautomatic);

 automatycznym (Automatic);
 trybie pakietu (Package).
Przełczanie midzy trybem automatycznym i półautomatycznym oraz midzy trybem
automatycznym i rcznym jest moliwe w kadej chwili. Natomiast przełcza midzy
trybem rcznym i półautomatycznym/automatycznym mona tylko w pewnych
okolicznociach.
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Rys. 3. Kluczowe fazy układania przsła na przeszkodzie [ 6]
Zapewnienie poprawnej pracy układacza wymagało zachowania okrelonej wartoci
wskaników statecznoci własnej wyrobu (wzdłunej i poprzecznej zdefiniowanej w normach
PN-87/M-06513/PN ISO 4305) z uwzgldnieniem wpływu naporu wiatru. Podstawowym
problemem przy analizie statecznoci jest analiza własnoci geometrycznych i fizycznych,
mianowicie uwzgldnienie prawidłowego rozkładu mas w konstrukcji podczas najbardziej
niekorzystnych faz rozkładania. Do analizy przyjto jako najbardziej niekorzystny wariant
obcienia dla statecznoci, tj. połoenie, w którym znajduje si most w momencie
rozkładania przed jego połoeniem na podłou (rys. 3c). Wymóg statecznoci wzdłunej [7]
przy zachowaniu bazowego podwozia 6-osiowego wymusił konieczno wprowadzenia
dodatkowego elementu stabilizujcego – tzw. podpory brzegowej.
4.3.1. Podpora brzegowa
Podpora brzegowa zabudowana w przedniej czci kadłuba podwozia PMCLEGUAN jest rozkładana i składana przy pomocy dwóch par siłowników hydraulicznych
zasilanych z głównego układu hydraulicznego. Widok podpory zabudowanej w przedniej
czci podwozia pokazano na rys. 4 i 5.
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Rys. 4. Podpora brzegowa – widok z boku pojazdu
1 – siłownik górny, 2 – siłownik dolny

Konstrukcja podpory brzegowej opracowanej w OBRUM sp. z o.o. znaczco róni si
od dotychczasowych rozwiza. Jej zabudowa w korpusie pojazdu, przy usytuowaniu
mechanika – kierowcy na okrelonej wysokoci wynikajcej z budowy podwozia nie mogła
powodowa pogorszenia widocznoci pola jazdy kierowcy. Dodatkowym utrudnieniem była
przyszła eksploatacja pojazdu w kraju, w którym obowizuje ruch lewostronny. W celu
dostosowania zabudowy podpory do wymaga ruchu przeprowadzone zostały specjalne
symulacje majce na celu dobranie jak najkorzystniejszego wariantu konstrukcyjnego.
W efekcie kocowym powstała konstrukcja typu „łamanego”, która po wykonaniu szeregu
oblicze wytrzymałociowych oraz ustaleniu wymiarów geometrycznych okrelajcych punkt
podparcia zestawu przy układaniu i podejmowaniu przsła przeszła badania zakładowe
i poligonowe. Badania wstpne podpory zostały przeprowadzone z wykorzystaniem podwozia
czołgu WILK. Na rys. 5 pokazany jest widok zaprojektowanej podpory brzegowej w trakcie
poligonowych bada wstpnych.

Rys. 5. Podpora brzegowa mostu PMC - LEGUAN podczas wstpnych bada
4.3.2. Zabudowa układacza przseł mostu
Dla zapewnienia wymaganej kinematyki procesu układania i podejmowania przsła
mostu z przeszkody i odpowiedniego rozkładu mas wszystkich podzespołów stanowicych
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kompletacj PMC - LEGUAN, kadłub PT-91 M został specjalnie przekonstruowany. W tym
celu zostały zaprojektowane specjalne stelae wbudowane w kadłub, zapewniajce dan
wytrzymało korpusu i pozwalajce na prawidłow kinematyk ruchów układacza, w tym
siłownika głównego. Wszystkie prace konstrukcyjne w obrbie kadłuba podwozia poddane
były weryfikujcym obliczeniom wytrzymałociowym wykorzystujcym techniki MES
(metod elementów skoczonych).
Widok podwozia PT-91 M z zabudowanymi elementami układacza: siłownikiem
ramienia głównego układacza, ramieniem głównym, tylnym ramieniem podporowym jest
pokazany na rys. 8.
4.4. Układ hydrauliki siłowej
Schemat układu hydraulicznego mostu PMC - LEGUAN przedstawiono na rys. 6.

Rys. 6. Schemat blokowy hydrauliki mostu [9]
Z uwagi na bardzo mał przestrze w podwoziu zdecydowano si na wykorzystanie
napdu pompy układu hydraulicznego z silnika głównego („power-packa”) wykorzystujc
wyjcie PTO (power take off) - tzw. przystawk mocy. Z uwagi na znaczn rónic prdkoci
obrotowej na wale PTO, a wymagan prdkoci obrotow wału napdu pompy, został
zaprojektowany specjalny układ redukcji. Ten wzeł konstrukcyjny pokazany schematycznie
na rys.7 obejmuje midzy innymi: wał Cardana, sprzgło elekromagnetyczne, przekładni
redukcyjn i układ sterowania (włczanie i wyłczanie) napdem pompy).

C

Rys. 7. Napd pompy układu hydraulicznego - schemat blokowy





Rys. 8. Podwozie z elementami układacza

1 – przednie rami układacza, 2 – siłownik główny, 3 – tylne rami układacza, 4 – wyposaenie,
5 – korpus podwozia, 6 – podpora brzegowa.
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4.5. Układ sterowania procesami układania i podejmowania przsła [9]
Zakres dostawy firmy MAN obejmował take system sterowania procesami układania
i podejmowania przsła z zabudowanymi czujnikami i elementami wykonawczymi. System
ten został zintegrowany z istniejcymi układami sterujcym i elektroenergetycznym podwozia
czołgowego PT-91M. Podstawowym elementem decydujcym o przyjaznoci obsługi jest
wielofunkcyjny monitor – pulpit sterowania z klawiszami funkcyjnymi. Widok pulpitu
przedstawia rys. 9.

Rys. 9. Pulpit operatora
1 – czujnik jasnoci
3 – wyłcznik awaryjny
5 – klawisze funkcyjne (F1-F6)
7 – klawisz Esc

2 – ekran
4 – regulator
6 – klawisz Delete (Ent)
8 – klawisz jasnoci.

Pulpit sterowniczy zawiera kolorowy ekran, którego graficzny interfejs uytkownika
umoliwia operatorowi wybór rónych trybów pracy i podgld rónych menu
informacyjnych. Interfejs zawiera ponadto menu konserwacyjne umoliwiajce modyfikacj
niektórych parametrów.
4.5.1. Klawisze funkcyjne
Operator wprowadza dane i polecenia za pomoc szeciu klawiszy funkcyjnych (F1F6), klawisza Esc, klawisza Delete oraz Regulatora.
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4.5.2.Klawisze funkcyjne F1-F6
Kady klawisz funkcyjny słuy do realizacji okrelonej funkcji przedstawionej za
pomoc symbolu znajdujcego si bezporednio nad klawiszem. Brak takiego symbolu
oznacza albo brak przypisanej funkcji do danego klawisza albo dezaktywacj klawisza.
4.5.3. Klawisz Delete (Ent)
Klawisz umoliwia operatorowi zakoczy czynno rczn, tryb pracy, sekwencj
kroków itp. albo przej do menu wybranego w celu wykonania czynnoci, takiej jak wybór
jednostki napdowej w rcznym trybie pracy.
4.5.4. Klawisz Esc
Nacinicie klawisza Esc powoduje powrót do poprzedniego menu.
4.5.5. Regulator
W celu regulacji jasnoci ekranu naley trzyma wcinity klawisz jasnoci,
jednoczenie przyciskajc Regulator.
4.5.6. Klawisz wyłczenia awaryjnego
Nacinicie klawisza wyłczenia awaryjnego na pulpicie sterowniczym powoduje
zamknicie modułów wyjciowych do układu regulacji zaworów.
W takim przypadku układ sterowania i pulpit sterowniczy pozostaj aktywne i mona
wtedy za pomoc pulpitu sterowniczego przeprowadzi analiz błdów.
4.5.7. Uytkowanie – obsługa pulpitu operatora
Ponisze funkcje s dostpne poprzez interfejs uytkownika sterowany za pomoc
menu i zainstalowany na pulpicie sterowniczym dla mechanizmu układania:
 obsługa mechanizmu układania;
 stan wszystkich elementów;
 monitorowanie systemu dla celów wykrywania błdów;
 wsparcie dla eliminacji błdów oraz dla serwisowania.
Mechanizm układania mostu moe by obsługiwany wyłcznie przy uyciu
zabudowanego pulpitu sterowniczego.

Poszczególne fazy układania i składania mostu ukazywane s za pomoc grafiki
w górnym wierszu na ekranie. Pozwala to na monitorowanie procedury za pomoc pulpitu
sterowniczego i dokonywanie ewentualnych regulacji. Wywietlane s równie wartoci
połoenia i stany elementów poszczególnych napdów.
Mechanizm układania mostu mona przełczy w tryb pracy rcznej lub awaryjnej
w trudnych warunkach terenowych w przypadku błdu napdu lub gdy napd jest
w niewłaciwym połoeniu.
4.5.8. Menu informacyjne
W menu informacyjnym mona uzyska podgld nastpujcych rodzajów informacji
dotyczcych poszczególnych elementów:
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 stan i połoenie bezwzgldne napdów hydraulicznych;
 wyłczniki zblieniowe napdów i zaworów;
 bezpieczniki, rozdzielacze;
 pompy, układ hydrauliczny;
 stany oprogramowania, takiego jak zegar czasu
oprogramowania i sprztowa komputera sterujcego.

pracy

oraz

wersja

4.6. Integracja zespołów i podzespołów mostu
Zrealizowane w Orodku prace wymagały cisłej współpracy z autorami konstrukcji
podwozia czołgu MBT PT-91 M. Dokonana przebudowa rodkowej czci korpusu pozwoliła
zachowa optymalne połoenia siłownika głównego i układacza, mostu zapewniajc
prawidłow jego prac. Zachowanie wymogu utrzymania współczynnika statecznoci
wymusiło na konstruktorach ZM „Bumar-Łabdy” S.A. kilkakrotn przebudow sposobu
i miejsc zamontowania wyposaenia dodatkowego, w tym z wykorzystaniem tylnego
ramienia podporowego układacza.
Przeprowadzone analizy i obliczenia oraz wielowariantowe koncepcje (rozwizania
zabudowy przseł mostu i układacza na podwoziu) zrealizowane przez zespół specjalistów
OBRUM sp. z o.o. doprowadziły w konsekwencji do koniecznych zmian w dostawach
kooperacyjnych i obnienia masy dostarczanych przseł. Ten problem był jednym
z najtrudniejszych z uwagi na dostawy z biecej produkcji. Niemiecka firma MAN
Technologie AG robiła wszystko, by nie zmienia posiadanej i sprawdzonej konstrukcji.
Jednak zmuszona była do zmiany konstrukcji przseł i obnienia ich masy, co skutkowało
obnieniem klasyfikacji mostu do poziomu 60 MLC, pierwotnie deklarowanej, jako 70 MLC
(Tablica 1).
Kompletny widok polskiego mostu PMC - LEGUAN w trakcie bada – prób
trakcyjnych pokazany jest na rys. 10.

Rys. 10. Most szturmowy PMC - LEGUAN (podwozie PT-91M o szeciu parach
kół nonych)

Most szturmowy PMC - LEGUAN
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Od współczesnych mostów wojskowych wymaga si duej nonoci i mobilnoci
uycia, a przy tym zapewnienia wysokiego stopnia automatyzacji oraz mechanizacji
wszelkich prac zwizanych z ich montaem i demontaem. Dlatego w ich konstrukcji
stosowane s nowoczesne rozwizania z dziedziny elektroniki, hydrauliki czy techniki
sterowania, a sama konstrukcja wykorzystuje nowoczesne materiały o odpowiedniej
wytrzymałoci i jednoczenie niewielkiej masie. Dodatkowo w skład takich zestawów
wchodz narzdzia i urzdzenia do montau, diagnostyki i zabezpieczenia miejsc przeprawy
oraz nowoczesne systemy słuce do zapewnienia symulacji i treningu obsług czy
wypracowania skutecznej metodyki uycia w przyszłej walce i realizacji innych zada.
Opracowana wersja mostu szturmowego PMC - LEGUAN, stanowica zintegrowane
podwozie czołgu MBT PT-91 M z rozsuwanymi przsłami typu LEGUAN, stanowi ciekawe
rozwizanie techniczne wród gsienicowych mostów przewonych. Zastosowane przez firm
MAN Technologie AG rozwizania automatyzacji procesów układania i podejmowania
przseł, z moliwoci wizualizacji poszczególnych faz na ekranie monitora,
monitorowaniem stanów elementów wykonawczych oraz czujników s przyjazne dla
operatora i podnosz bezpieczestwo obsługi oraz minimalizuj przypadkowe uszkodzenia
wynikajce z błdów obsługi. Pulpit operatora stanowi bardzo nowoczesny interfejs człowiek
– maszyna HMI (Human Machine Interface) i wyrónia si innowacyjnoci w odniesieniu do
rozwiza sterowania procesami podejmowania i układania przseł innych producentów
mostów przewonych.
Kontrahent malezyjski postawił stronie polskiej wysokie wymagania techniczno uytkowe oraz wielostopniowy tryb procesów kontrolno-odbiorczych. Wykonane mosty
przeszły próby i badania przeprowadzone w obecnoci i przy udziale oficerów malezyjskich.
Badania zrealizowane zostały zarówno w Polsce, jak i w Malezji. Mosty szturmowe PMC LEGUAN dostarczone w ramach kontraktu przeszły wszystkie próby zdawczo-odbiorcze
z wynikiem pozytywnym i s uytkowane przez armi malezyjsk – Wojska Ldowe Sił
Zbrojnych Królestwa Malezji.
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PMC - LEGUAN ASSAULT BRIDGE
Abstract. The article describes the design of the PMC - LEGUAN assault bridge/tactical bridge on tracked
chassis developed by OBRUM and Bumar-Łabędy S.A. for export to Malaysia. Basic technical and performance
specifications of the LEGUAN bridge span are listed in a table. The design of the main structural units determining
the optimal union of the PT-91M chassis with the LEGUAN bridge spans is discussed. In conclusion, reference is
made to the final results of the completed research and production launch tasks.
Keywords: mobility of troops, crossing, Malaysian contract, assault bridge, PT-91M tank, LEGUAN
bridge, PMC-LEGUAN bridge.

