
DANA-M1 M  
Modernizace

DANA-M1M je dalším krokem v modernizaci samohybné houfnice 152 mm 
vz. 77, kterou v roce 2011 zahájila firma EXCALIBUR ARMY spol. s r.o. pod 
označením DANA-M1.

Modernizační prvky transformují houfnici na moderní a výkonnější systém 
při zachování velmi dobrých původních bojových a provozních vlastností.

DANA-M1M se vyznačuje velkou rychlostí a přesností střelby, vynikající 
průchodivostí, dobrou ovladatelností a dlouhodobě ověřenou spolehlivostí 
provozu. Tyto vlastnosti ji předurčují  k tomu, aby, stejně jako její 
předchůdci, nadále hrála významnou roli v moderní éře dělostřelecké 
podpory.

Tacticko-technická data
Hlaveň  – kalibr 152 mm

Délka zákluzu: – dlouhý (maximálně) 1 300 mm
 – krátký (maximálně) 750 mm

Náboj – druh 152 mm EOF D-20
 – hmotnost střely 43,56 kg
 – hmotnost prachové nápllně 8,00 kg

Počáteční rychlost střely Vo = 693 m. s-1

Tlak plynů (maximální při 15 °C) Pmax = 230,5 MPa 
Dráha granátu v hlavni 4 908 mm

Nabíjení 
Automatické nabíjecím ústrojím nebo ručně
Rychlost střelby při nabíjení:
 – nabíjecím automatem 4 výstřely.min-1

 – ručně 2 výstřely.min-1

Dostřel: – maximální (náměr 45°) 18 700 m
 – dálkovou střelou 20 000 m
 – minimální (náměr 70° – náplň 6 – 546Y) 4 600 m
Metná dálka pro výšku cíle 2 m 850 m
Palná výška 2 400 m

Náměr a odměr
Rozsah : – v náměru -4° až +70°
 – v odměru ± 225°
 – v odměru pro nepřímou střelbu ± 45°

Rychlost motorického navádění: – v náměru 15´s-1 až 5° s-1

 – v odměru 20´ s-1 až 5° s-1

Rychlost ručního navádění: – v náměru (minimálně při otáčkách s-1) 4,4 dc/s
 – v odměru (minimálně při 2 otáčkách s-1) 4,0 dc/s
Počet členů obsluhy  5

Typ strojového spodku
upravený strojový spodek T-815-VP31-M 30 265 8x8.1R s motorem vzadu 
– motor TATRA T3-930-52M s jedním turbodmychadlem a mezichladičem stlačeného vzduchu
– převodovka TATRA 10TS 130 s poloautomatickým řazením TATRA–NORGREN
– posilové řízení ZF s okruhem pro vlečení vozidla bez činnosti motoru
– hydraulický okruh pro ovládání hydraulických podpěr a speciální nástavby

Přední kabina a kabiny ve věžích pancéřované, s vytápěcím, klimatizačním, filtračním a ventilačním 
zařízením
– nezávislé topení Eberspächer V7S o výkonu 12 kW
– závislá klimatizace Molpir 8 kW
– nezávislá klimatizace Molpir 3,5 kW

Maximální přepravní rychlost:
– na zpevněných komunikacích do 80 km.h-1

- na polních cestách do 35 km.h-1

- v terénu do 25 km.h-1

Maximální hloubka brodu (včetně brodivé vlny) 1,4 m
Jízdní dosah 600 km (z toho 50 % na polních cestách)
Maximální průměr zatáčky 21 m
Maximální šířka překážky (šířka zákopů) 2 m
Provozní tlak vzduchového zařízení do 750 kPa (do 8 kp.cm-2)

Nápravy:
– počet 4
– rozvor 1650/3070/1450 mm
– světlá výška 410 mm

Kola:
– druh a rozměry 14,00 – R20, taktické, speciální se systémem centrálního huštění
– počet 8
– rozchod přední/zadní nápravy 2000/1950 mm
– rozsah huštění za jízdy 0,098 až 0,466 MPa (1 at až 4,75 at)
– čas potřebný na huštění 30 min

Druh paliva nafta motorová 30 nebo 45 ČSN 65 6506
Spotřeba paliva na 100 km: 65 l/100 km
– v terénu 80 až 178 l/100 km
Spotřeba motorového oleje maximálně 4,2 % ze spotřebovaného paliva

Rozměry:
– maximální délka 11 156 mm
– maximální výška na železničním vagónu 3 350 mm
– maximální výška s kulometem 3 530 mm
– maximální šířka 3 000 mm

Hmotnosti:
– pohotovostní (bez nábojů) 27 278 kg
– se 60 ks nábojů 30 221 kg

Doplňková výbava (volitelná)
– pomocný zdroj ano 7,5 kW (Elbit)
– systém spojení a velení C4I ano (Elbit)
– kamera pro noční vidění řidiče ano (Elbit)
– parkovací kamery ano (Molpir)
– elektronický sklonoměr ano (RayService)
– systém řízení palby nepoužit

Základní změny v porovnání s verzí M1
– modernizace ovládacích skříní elektrohydraulického systému zbraně
– nové kabely pivotu umožňující přenos datových a video signálů
– zvýšení průtoku hydraulického okruhu a změna ovládání podpěr ke zkrácení doby 

pohotovosti zbraně
– zvýšení výkonu topení a klimatizace


