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Boxer en ersättare för M 113
Av Jan Forsberg

Egentligen är namnet GTK Boxer där
GTK betyder Gepanzertes TransportKraftfahrzeug. Uppdraget var att skapa
ett skyddat transportfordon för hög taktisk rörlighet. Vapendelen skulle vara till
för självförsvar och fordonet skulle vara
modulärt uppbyggt. Operativ rörlighet
säkerställdes genom att stridsvikten inte
överskred vad det nya transportflygplanet
A 400M klarade av. Planen var att ersätta alla M 113 med GTK Boxer. Det första
steget togs redan 1981 då Mercedes Benz

började med en realiserbarhetsstudie för
ett 8-hjuligt pansarfordon med en totalvikt
på 36 ton. Fordonet levererades 1986 och
utprovades noggrant av de tyska försöksstationerna för fordon. 1993 började det
första projektet för GTK och 1998 blev
det ett projekt mellan länderna Frankrike,
Storbritannien och Tyskland. Men redan
1999 utträdde Frankrike ur samarbetet.
Nederländerna som varit observatör i projektet från 1997 inträdde som full medlem
2001. 2003 gick också Storbritannien sin

egen väg med sitt FRES-program. Detta
innebar att kvar var endast Tyskland och
Nederländerna. Alla dessa turer i projektet
skapade förseningar. Totalt har 472 fordon beställts och serieleveransen inleddes
2009. Nederländerna har beställt 200 fordon och Tyskland har beställt 272 fordon.
För närvarande finns 25 stycken Boxer i
de tyska styrkorna i Afghanistan. Fordonet har kommit till sin rätt i Afghanistan
och truppen är hittills mycket nöjd med
fordonet.
Rörlighet
Det 8-hjuliga fordonet framdrivs av en i
fronten tvärställd MTU V-8 dieselmotor
på 720 hästkrafter. Över en vinkelväxel
leds kraften vidare av en 7 växlad automatväxellåda. Differentialspärr finns på
alla hjulen. Med en tankvolym på 510 liter bränsle kan man komma 1000 km vid
landsvägsmarsch. Genom att bromsa hjulen i innerkurvan kan man få vändradie
på 15 meter. Varje hjul kan nivåregleras
för maximal framkomlighet. Fordonet har
även en backkamera för föraren.
Skyddskoncept
Boxer är speciellt framtagen för att kunna skydda personalen mot minor och IED
(Improvised Explosive Device). Även
mot direktriktad eld har fordonet en hög
skyddsnivå. Fordonet är invändigt klädd
med liner. Genom ett moduluppbyggt

Insidan av en Boxer ledningsversion.
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Eldkraft
GTK boxer har en FLW 200 vapenstation
som fjärrstyrs från skytten under pansarskydd.

skydd kan man hantera olika hot och även
byta ut komponenter efter träff. Genom en
låg radar- och IR-signatur ökas skyddsnivån samtidigt som fordonet har
en extremt låg ljudnivå. Utöver detta har fordonet en
ABC-anläggning och ett
ultrasnabbt
eldsläckningssystem.
Även personalen har
specialbyggda säten
med fyrpunktsbälten
och airbags för att
förhindra skador vid
minsprängningar.

Själva grundidén är att vapenstationen endast skall vara för egenskydd
Vapnet är en tung kulspruta 12.7 mm kaliber och kan bytas mot en 40 mm granatspruta. Ett IR-sikte ger vagnen mörkerförmåga; dessutom finns laseravståndsmätare
såväl som en laservarnare.
Olika versioner
Grundversionen är ett pansarskyttefordon
för transport av infanteri. Lastvolymen inuti är hela 14 kubikmeter. Besättningen är
2 + 9 man och nyttolasten är 8 ton.
Utöver grundversionen har även en sjukvårdsvariant beställts. Detta fordon har en
högre takhöjd för att medge bättre vård
ombord av skadade. Totalt har Tyskland
beställt 72 stycken av sjukvårdsversionen.
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En ledningsversion ingår i beställningen.
Detta fordon förfogar över en mängd sambandsutrustning inom såväl UK som kortvågsområdet; även ett ledningssystem ingår. Totalt har 65 stycken ledningsfordon
beställts av Tyskland.
Slutligen finns det också en körskoleversion av fordonet, som är till för att skola
in nya besättningar på fordonet.
Fordonsdata:
Längd
Bredd
Höjd
Stridsvikt
Nyttolast
Lastvolym
Motoreffekt
Beväpning
Totalt beställda fordon
Serieleverans 2009 -

7,88 meter
2,99 meter
2,37 meter
32 ton
8 ton
14 kubikmeter
720 hk (530kW)
12,7 mm ksp
eller 40 mm		
granatspruta
472 stycken

Sammantaget har fordonet optimerats för
en hög skyddsnivå med god rörlighet och
getts en beväpning endast för egenskydd.
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