Balistická skla pro vojenská vozidla MAN a armádu NATO

Ve společnosti TRAAM, která je sesterskou firmou SVOS a zabývá se výrobou balistických skel,
dokončili v uplynulých dnech významnou zakázku pro zahraničního zákazníka. Jednalo se o
výrobu nových balistických skel pro vojenská vozidla MAN HX, jejichž konečným uživatelem je
jedna z armád NATO.
„Naše společnost pro vojenská vozidla MAN HX v minulosti nikdy balistická skla nevyráběla,“
konstatuje Ing. Jiří Stříteský, ředitel společnosti TRAAM. „Proto jsme tuto zakázku také brali
jako svým způsobem referenční.“
V tomto konkrétním případě šlo nejen o vlastní výrobu balisticky odolných skel. „Jednalo se o
způsob výměny skel, který je obvyklý u speciálních vojenských vozidel a který již máme
odzkoušený,“ upřesňuje Ing. Jiří Stříteský. „To znamená, že zákazník nám dodá demontovaná
skla společně s rámečky, pomocí kterých jsou instalována na vozidlo. My odborně odstraníme
skla z rámečků, které pak repasujeme, případně, pokud je to potřeba, vyrobíme jiné.
Kompletní sestavu nových skel a repasovaných, respektive nových rámečků pak dodáme
zákazníkovi, který provede montáž na vlastní vozidla. Samozřejmě jsme schopni nabídnout
tyto služby u zákazníka našimi techniky, což ale nebyl případ této zakázky. V podstatě se jedná
o standardní postupy, včetně samotné výroby balisticky odolných skel úrovně balistické
ochrany Level 2 podle STANAG 4569.“
Balisticky odolná skla z produkce TRAAM jsou používána při aplikacích, kdy je požadována
vysoká úroveň ochrany osob nebo majetku před vloupáním, ozbrojeným útokem nebo
výbuchem. Všechny typy výrobků TRAAM jsou balisticky testovány v českých i zahraničních
certifikovaných laboratořích, které výrobkům udělují certifikáty o odpovídajícím stupni
balistické odolnosti.
Společnost TRAAM balistická skla exportuje do místa určení podle přání zákazníka, ale také je
dodává sesterské společnosti SVOS, spol. s r.o.. „Využíváme je pro celou škálu naší produkce.
Ať se jedná o série vozidel Toyota, Superb, různé typy limuzín nebo speciálních vozidel pro
Policii ČR či jiné klienty od nás i ze zahraničí,“ dodává Ing. Štěpán Černý, obchodní ředitel SVOS,
spol. s r.o..

