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RÁŽE 155 mm
DITA používá standardní
a dobře dostupnou munici
ráže 155 mm. Zbraň o délce
45 kalibrů tak má dlouhý
dostřel až 39 km.

DITA
NOVÁ SAMOHYBNÁ HOUFNICE STANDARDNÍ RÁŽE
NATO 155 MM

1+1

90KM/H 39KM

MINIMÁLNÍ OSÁDKA
Díky plné automatizaci
systému, vozidlo je
obsluhováno pouze 2 členy
osádky - velitelem a řidičem.

OCHRANA A KOMFORT
OSÁDKY
Výkonné topení, klimatizace
a filtroventilační zařízení.
Kabina je certifikována
na balistickou ochranu
dle STANAG 4569 Level I.

SOFISTIKOVANÉ
UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Palubní řídící systém je díky
digitálnímu rozhraní připraven
na implementaci balistického
počítače a rádiové stanice
na základě požadavků
a potřeb zákazníka.

Samohybná houfnice DITA 155 mm je nová moderní dělostřelecká
zbraň využívající standardní munici NATO ráže 155 mm. Vychází
z původního československého konceptu houfnic na podvozcích
Tatra, ale posouvá autonomii provozu do nové úrovně - DITA nabízí
bezprecentní kadenci, a to při obsluze pouze 2-člennou osádkou
(řidič a velitel). Je vybavena moderním palubním řídícím systémem
a umožňuje velmi rychlé zaujetí a opuštění palebné pozice,
je přesná a má výbornou průchodivost těžkým terénem.
Palubní řídící systém houfnice zahrnuje mimo jiné balistický
počítač i subsystémy diagnostiky, inerciální navigace,
automatického navedení zbraně, autonomního výpočtu střeleckých
prvků a managementu munice. Osádka plní bojový úkol po celou
dobu uvnitř chráněné kabiny. Houfnice disponuje automatickým
naváděcím systémem děla, který umožňuje rychlé a plně
automatické navedení zbraně do palebné pozice.

APHU
APHU slouží jako hlavní
energetický a hydraulický
zdroj pro zbraňový systém,
činnost věžové nástavby
i např. nezávislých systémů
úpravy klimatu a ventilace
kabiny.

AUTOMATICKÉ
NAVEDENÍ ZBRANĚ
Houfnice DITA je vybavena
speciálním subsystémem
A.S.A.P. (Automatic
Setting of Action Position),
managementem munice
a inerciálním navigačním
systémem, což dále
zrychluje její nasazení
a celkovou efektivitu.

PARAMETRY

PARAMETRY SPECIFICKÉ

hmotnost

motor

mobilita

výzbroj

hlavní

155 mm dělo

D

13 020 mm

dostřel

39 000 m

Š

3 085 mm

elevace

-3° / 70°

V

3 122 mm

odměr

± 60°

typ

Tatra T3C-928-90

navedení zbraně

automatické / manuální / nouzové

výkon

300 kW

nabíjení

nabíjecí automat

max. rychlost - na silnici

90 km/h

rychlost střelby - 1. minuta

6 /min.

25 km/h

rychlost střelby - dlouhodobá

5 /min.

dojezd

600 km

vezené náboje v dopravnících

40 ks

brod (bez přípravy)

1,2 m

řízení palby

palubní řídicí systém s balistickým počítačem

stoupavost

30°

statický příčný náklon

15°

výstupnost

0,47 m

překročivost

2,0 m

nepřímá střelba

inerciální navigační systém

přímá střelba

senzorový blok (dálkoměr, termovizní kamera)

nepřímá střelba

optický a mechanický zaměřovač

přímá střelba

optický a mechanický zaměřovač

- v terénu

*) předběžné parametry

3 085 mm

rozměry

29 t

hlavní

záložní

Autonomní zbraňová nástavba, umístitelná na různé typy
podvozků, např. pásových.
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