
Vyprošťovací vozidlo je předurčeno k provádění vyprošťovacích 

prací, odsunům a evakuacím poškozené kolové obrněné techniky 

tvořené zejména kolovými obrněnými transportéry typu KBV a KOT. 

Mimo KBV a KOT je VV schopno odsunout i další poškozenou 

techniku tvořenou automobily typové řady TATRA T815 a T810, 

lehkými obrněnými vozidly (LOV) typů IVECO a DINGO na tažné 

tyči nebo v podvěsu na zadní evakuační vidlici, a to v různých 

klimatických podmínkách a terénech. Současně je schopno zajistit 

rychlou přepravu osádky do místa nasazení a její ochranu vedením 

palby ze střešního průlezu kabiny a to střelbou z lafetované zbraně 

na pevné a pohyblivé cíle. Při provádění odsunu poškozené 

techniky je schopno přepravit dva členy osádky poškozené 

techniky, kteří podle způsobu odsunu nemohou zůstat 

z bezpečnostních důvodů v poškozené technice. Vozidlo je schopno 

poskytnout technickou pomoc ve prospěch jiných typů techniky 

s využitím logistické soupravy všeobecného nářadí a všeobecně 

využitelných opravárenských zařízení a technologií ze své 

technologické výbavy.

•
a C1 dle čos 999933 

  při teplotách okolního vzduchu v rozmezí teplot  -32 °C +44 °C •
teplota okolí – skladovatelnost                 -33 °C až 55 °C •
při relativní vlhkosti vzduchu           do 78% při teplotě +28 °C •

provoz v klimatických pásmech A1, A2, A3, B1, B2, B3, C0      

rozměry vozidla (d × š × v)  11 915 × 2 550 × 3 850 mm•
-1 -1maximální rychlost vozidla     105 km.h  (omezovač 85 km.h ) •

výstupnost             450 mm •
překročivost zákopu         2 000 mm   •
brodivost                    1 200 mm – mělký brod •

 1  500  mm  -  hluboký  brod  

celková hmotnost vozidla       38 000 kg•
největší povolená hmotnost přípojného vozidla        57 000 kg•
obsluha          4 osoby•

POPIS:

ZÁKLADNÍ TAKTICKO-TECHNICKÉ PARAMETRY:

PRACOVNÍ PODMÍNKY:

VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO T815-7-D 8×8 
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