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FOLYÓIRATSZEMLE  

MULTI 
A SOKOLDALÚ, BIZTONSÁGOS LOGISZTIKAI  

SZÁLLÍTÓ JÁRMŰCSALÁD 

Lits Gábor1 

A nagy felhasználók számára történő lőszerszállítástól kezdve 
mindenfajta logisztikai jellegű egyéb szállítási feladatokra sokoldalú-
an alkalmas bázisjárművé fejlődött az utóbbi években a MULTI2 te-
herszállító járműcsalád. Ennek ellenére az eddig elvégzett fejlesztések, 
a meglévő lehetőségeket még nem használták ki teljesen, sem a jelen-
ben de még inkább nem a jövőben. 

A MULTI rakodódarus szállítójárművel az utánpótló egységek 
szállítási teljesítményét összhangba hozták a különböző fegyvernemek 
bevetési alkalmazhatóságával. A gépjármű és rakfelületének merev 
egybeépítését megszüntették, helyette változtatható áruszállító platókat 
és rakodórendszereket alkalmaznak, melyek által a MULTI tehergép-
kocsi katonai felhasználhatósága teljesen új lehetőséget biztosít szinte 
valamennyi szállítási feladat vonatkozásában. Ezáltal a szállított árú át-
rakási folyamata is lényegesen felgyorsult.   

A MULTI rendszer kialakulása és folyamatos fejlesztése 

„Új hadsereg számára új feladatok” haderőszervezés keretében 
a 90-es évektől kezdve jelentős fejlesztések történtek és fognak történ-
ni még a jövőben is a német logisztikai csapatoknál. 

Az egyik ilyen jelentős fejlesztés volt, hogy az utánpótlást szállító 
csapatokat, ezen belül is elsőként a lőszertároló és szállító erőket felsze-
relték váltakozó rakodórendszerű lőszert tároló és szállító un. VLS 
MULTI3 berendezésekkel. 

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
2 MULTI=Munition Lager und Transportierung= Lőszer tároló és szállító. 
3 WLS MULTI= Wechselladesystem Munition Lager und Transportierung= 
Váltakozó rakodórendszerrel történő éles lőszer tárolása és szállítása. 
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Az eddig alkalmazott tároló és szállító berendezésekkel, különféle 
rekeszekkel, ládákkal, egy teherautót csak az oldalfalakig lehetett meg-
rakni. Lőszerszállítás eddig egy vegyes szállítást biztosító oszlopban 
csak részelemként, kiegészítő, szállítást biztosító intézkedésekkel volt 
lehetséges. 

A WLS MULTI-k használatával lehetővé vált a rakodó felületek 
optimális kihasználása és nem lehetséges túlsúlyképzés sem. Ezen be-
rendezések használata lehetőséget biztosít a tüzérségi lőszerek nagy tá-
volságra történő megbízható szállítására, ami a megbízhatóság mellett 
jelentős idő és anyagmegtakarítást is eredményez. 

A fejlesztés a megfelelő csapatpróbák után 1966 végén a gyártás 
engedélyezésével lezárult. Sorozatgyártása 1997-ben kezdődött, a 
gyártás valamint a csapatok ellátása az óta is folyamatos. 

Tüzérségi lőszerek ilyen rendszerű és módszerű szállításával, illet-
ve csomagolásával a logisztika első alkalommal került olyan helyzetbe, 
hogy élesített tüzérségi lőszert nagy távolságokon keresztül, közvetle-
nül a lőszerraktárakból a tüzelőállásig biztonságosan képes szállítani, 
részeit vagy az egészet lemálházni (lekötözés nélkül rakodóbakra he-
lyezni) és részeit tovább szállítani. Az éles lőszerek váltakozó rakodó-
rendszerű tárolásával és szállításával a szállítási idő jelentősen lecsök-
kent. Igen nagy nyereség az ily módon történő rakodással és 
málházással nyert szállítási biztonság, valamint a gépjármű vezetők 
magasfokú védelme a csomagolásnál alkalmazott repesz elleni védelmi 
berendezésekkel. 

A változtatható szállítóplatóval WLP4 jelenleg azonban még első-
sorban különböző anyagok szállítására alkalmas. 

További fejlesztések keretében a MULTI-kon új rendszerű un. ISO 
konténeres szállítási módokat is alkalmaznak. A jelenleg harcoló (béke-
fenntartó erők) – MULTI-ra tervezett – személyek védelmét szolgáló 
ISO5 konténerekkel történő felszerelése, a harcterületen történő szállí-
tások során jelentősen csökkentette a szállítást végrehajtó személyek 
veszélyeztetettségét. A legkorszerűbb ISO konténerszállítási mód azon-
ban egyelőre még csak csekély mértékben terjedt el. 

                                                      
4 WLP= Wechselladerpritschen= változtatható szállítóplató. 
5 ISO= Imperial Service Order= Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. 
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Ide kívánkozik néhány gondolat a konténeres szállítási módról 

A konténereknek 1966-ban, elsőként az európai kereskedelmi ha-
józásban történt bevezetése, forradalmat jelentett a szállítási módokban. 
Hamarosan a Bundeswehr is vizsgálni kezdte a konténeres szállítás le-
hetőségeit a fegyveres erőknél, mindenekelőtt természetesen a hadse-
regben. 

A hadsereg vezetése a konténerszállítás hadseregre ható lehetsé-
ges előnyeit és hasznát 1974-ig nem ítélte megfelelőnek, egyáltalán 
még lehetségesnek sem. Ezt követően azonban látva a polgári szállítási 
ágazatokban folyamatosan bekövetkezett előnyöket, 1978-ban döntött a 
konténerszállítás tudományos vizsgálatáról, valamint a szállító csapa-
toknál történő alkalmazásáról. Az akkori eredmények azonban még 
nem igazolták kényszerítően a konténer szállítási rendszer általános be-
vezetését. Ezért a konténereket az azt követő időszakban is csak igen 
korlátozott mértékben alkalmazták, elsősorban külföldi szolgálati he-
lyek ellátására, mint pl. a nyugatnémet erőknek a kanadai Shilo csapat-
gyakorló téren való alkalmazásakor. 

Később azonban a Bundeswehr-nek 1992-ben Szomáliában történő 
alkalmazása során, a konténerekkel való tervezés, a konténerszállításra 
való alapozás elérte és túl is haladta a kívánt szintet. Konténerek alkal-
mazása nélkül az a bevetés lényegesen nehezebb lett volna, ha ugyan 
nem lett volna lehetetlen. 

A konténerek a logisztikai támogatás nélkülözhetetlen elemeinek 
bizonyultak és ezt bizonyították az anyagok különböző szállítási eszkö-
zökre, járműről-járműre, - vonatra, - repülőre, onnan hajóra illetve for-
dítva történő rakodásnál is. 

E rövid kis visszatekintés után vizsgáljuk tovább a MULTI-k 
új rendszerét.  

A MULTI tehergépkocsik rendszerét a különböző cserélhető ra-
kományhordozók (ATL) ek létrehozásával fejlesztették ki. Ez a fajta 
MULTI rendszer tehát alapvetően: 

• a MULTI gépjárműből, 

• a változtatható rakodó berendezésből (WLE)6 és a  

• cserélhető rakományhordozóból (ATL) áll. 

                                                      
6 WLE= Wechselladeeinrichtung= változtatható rakodóberendezés. 
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A cserélhető rakományhordozó (ATL) 15,7 tonna súllyal terhelhe-
tő. Katonai változtatható szállítóplató (WLP) alkalmazása esetén a tisz-
ta teher súlya 14 tonna lehet. Konténerek szállítása esetén egy konté-
ner nettó súlya 11,5 tonnát tehet ki. Abból kiindulva, hogy katonai 
anyagokkal megrakott konténerek súlya, (lőszer kivételével) a legtöbb 
esetben általában alul marad ennek a súlyhatárnak, kimondható, hogy a 
MULTI teherautókkal szinte valamennyi konténer és egyéb szállítási 
feladat megoldható. 

Katonai alkalmazás céljaira, rakományok szállítására, a teljesíten-
dő feladattól és egyéb kísérő körülményektől függően (mint a felhasz-
nálhatóság, infrastruktúra, terep leküzdő képesség, különböző időjárási 
viszonyok, veszélyeztetett térségek, helyzetek stb. számára) különféle 
járműváltozatok fejleszthetők. A fontos csak az, hogy a WLE mint 
„köztes tag” – a komputer nemzedékben úgy mondanánk, hogy „illesz-
tőegység” – az ATL -t fel tudja emelni.  

Ezen túlmenően a gépjárművek, mint rendszergazdák, képesek 
konténerek, mint az ISO konténer (20 láb hosszú 14 tonna hasznos ter-
helésű WLP -n történő ) szállítására, valamint egyéb jelenleg már meg-
lévő és a jövőben egységesíthető (kompatíbilis) – ezáltal gazdaságo-
sabban is gyártható – különböző vezetési és támogató feladatokra 
történő modulok hordozására. Képessége a szállítási láncban a kisüze-
mi, hadsereg és szövetségi színtű szállításokra egyaránt alkalmas. Ele-
mei a polgári és katonai konténerszállítási és átrakási rendszerben egya-
ránt igénybe vehetők. 

A MULTI rendszer garantálja a különböző szállítási módokkal és 
eszközökkel a rendszeresített katonai WLP-n a gyártótól (raktárakból) 
valamennyi logisztikai síkon (szinten) az alkalmazási térségbe, a har-
coló csapatok számára történő szállításokat. 

Fennállása során – mint, valamennyi rendszer– a MULTI rendszer 
is rugalmasan változik. Folyamatos a rendszer átalakítása, a célfelada-
toknak megfelelő ATL-ek fejlesztése, ennek megfelelően a rendszerben 
lévő gépjárművek továbbfejlesztése is. 
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Ezen pozitív tapasztalatokból kiindulva a jövőben, további fejlesz-
tések keretében, különböző célú, cserélhető szállítóplatók (ATL)7 al-
kalmazása válik célszerűvé, többek közt: 

• parancsnoki vezetési pont vagy hírközpont, 

• billenő modulrendszer, katasztrófák leküzdésénél történő alkal-
mazáshoz, 

• különböző célfeladatú egészségügyi modulok, 

• ABV mentesítő modulok, 

• emelhető figyelő vagy harci modul, 

• a „Rolandhoz” vagy a „Patriot”-hoz hasonló vető rendszer, 

• nagy tömegű fegyverzeti anyag szállítására alkalmas MULTI 
konténerek, stb. 

A legújabb típusú MULTI és védettsége 

Az utóbbi években a MULTI 1 (A.1) típusú tehergépkocsikat 
MULTI 2 (A.3) -ra módosították. Az új típusú MULTI 2 hat hengeres 
erős diesek motorral és teljesen automatikus hajtóművel rendelkezik, a 
kipufogógáz környezetvédelmi szempontból megfelel az EURO-3 nor-
máknak. 460 LE 338 kW teljesítményével az előző típushoz (400 LE 
294 kW) képest jelentős a teljesítmény növekedése. A gépjármű alap-
változatába beépítették az új TGA8-t. A vezetőfülkét 290 mm-el meg-
növelték, két lehajtható fekvőhelyet építettek bele, ezáltal a személyi 
felszerelés elhelyezésére és a pihenésre is jobb lehetőségek adódtak. 

A Bundeswehr megnövekedett feladatrendszere következtében, 
mindenekelőtt veszélyeztetett területen keresztül történő szállítási tevé-
kenység miatt, a MULTI 2 fejlesztésénél különös súlyt helyeztek a ke-
zelőszemélyzet védelmére.  

 
                                                      

7 ATL=Austauschbare Ladungstrager= cserélhető rakományhordozó. 
8 TGA=Trucknology Generation A= A MAN gyár új nehézgépjármű típusa , 
CAN BUS - System-mel (Controller Area Network= Útellenőrző rendszer). 
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A MULTI 2 tehergépkocsi számára, a Krauss - Maffei Wegmann 
cég, olyan megerősített vezetőfülkét tervezett és gyártott, melynek az 
alábbi követelményeknek kellett megfelelni: 

• védjen a gyalogsági lőfegyverek acélmagvas lőszereitől, 

• védjen a tüzérségi lövedékek 20 mm-nél nem nagyobb szilánk-
jaitól, 

• védjen a talaj felszínére telepített (szórt), közvetlenül a vezető-
fülke alatt robbanó akna ellen 8 kg-ig, 

• tüzérségi tűz esetén – közvetlen találat kivételével – szolgáljon 
fedezékül a kezelő személyzet számára, 

• védjen az ABV fegyverek hatásai ellen, 

• közvetlen aknatalálat esetén is védje a kezelőszemélyzetet, a 
veszteség valószínűségét 5% alá csökkentve, 

• korlátozás nélküli részvétel a közúti forgalomban. 

Ez ideig ilyen extrém magas követelményeknek egyetlen gépjár-
mű típus és védőfelszerelés (berendezés) sem tudott eleget tenni. A ve-
zetőfülke teljes egészében hegesztett, illetve hajlított acéllemezből áll, 
melyet még külsőleg is megerősítettek további acéllemezekkel. A he-
gesztési varratok csökkentése érdekében az alapelemet ahol lehetett 
hajlítással képezték ki. A külső védőlapokat csavarkötéssel rögzítették. 

Ezzel az építési móddal első alkalommal sikerült egy vezetőfülkét 
ilyen magas fokú védettséggel megépíteni. A keletkező súlytöbblet 
csökkentésére különböző acélötvözeteket illetve azok kombinációját 
alkalmazták. Új anyagtípusok kiválasztásával és speciális megmunká-
lással tudták a tartósságot és a védőelemek robusztus méreteit (formáit) 
– ellentétben a korábban alkalmazott védőanyagokhoz képest – jelentő-
sen csökkenteni. A fülkében a kezelőszemélyzet fegyvere, lőszere és 
személyes felszerelése aknabiztos tartóba helyezhető. 

Egy ilyen rendszerű, védőberendezésekkel felszerelt védőfülke 
főbb elemei: 

• egyben hegesztett és hajlított, külön aknavédő elemekkel ellátott 
vezetőfülke, 

• aknafogó-készülék a vezetőfülke és a futómű alvázkeret között, 



 224 

• függesztett lábtartók a lábaknak a padozattól való elhelyezésére, 

• felcsavarozott kiegészítő védőtoldalékok, 

• beépített és felcsavarozott golyóálló üvegek, 

• szilánkvédő övekkel felszerelt vezető és segédvezető ülések, (a 
KMW Lafette 530 típusnál külön ülőhely a védő lövész számá-
ra), 

• aknareteszelővel és biztonsági nyitószerkezettel ellátott ajtók a 
vezető és segédvezető oldalon, 

• levehető vezetőfülke tető, 

• klímaberendezés, ABV védelmi berendezés és CO2 - vel műkö-
dő fűtő (melegítő) berendezés, 

• két lehajtható fekhely, 

• egyéb MAN -nál alkalmazott széria felszerelések. 

A KMW Lafette típus MG3 (7,62 mm) automata puskával, GM 
Browning-al (12,7 mm),vagy 40 mm-es gránátvetővel szerelhető fel. 

A vezetőfülke megnövekedett súlya miatt a vezetőház rögzítését és 
a hydraulikus buktató/billenő szerkezetet is még külön megerősítették. 
Ezt a jelenleg bevezetett és alkalmazott WLE és ATL alkalmazásával 
lehetett elérni, illetve megoldani. 

A MULTI FSA változatnál a megengedett maximális súly 36 t. 
Ennek ellenére légi szállítással történő alkalmazása a jövő A 400 M tí-
pusú szállítórepülőgépével megoldható, ha az ATL -el alkalmazott te-
hergépjármű valós súlya a megengedett 32 t-ás maximális súlyt nem lé-
pi túl. 

Csapatoknál történő felhasználhatósága és rendszeresítése 

A hadsereg logisztikai és technikai iskolája, műszaki-technikai és 
különböző nehézségi fokozatú csapatpróbák keretében vizsgálta és 
vizsgálja az új típusú MULTI 2 (A3) alkalmasságát, csapatoknál törté-
nő felhasználásra. Ennek a vizsgálatnak legfontosabb része 2003-tól a 
KFOR logisztikai zászlóaljával történő közös alkalmazás volt. A had-
sereg logisztikai iskolájától egy Team, helyben, éles alkalmazás kereté-
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ben szerzett ismereteket a MULTI 2 képességeiről, nyári és téli időjárá-
si körülmények között, amit aztán megfelelően kiértékeltek. Ez bizo-
nyította a gépjárművek gyors, szinte azonnali felhasználhatóságát a 
csapatoknál és lényeges költségmegtakarítást is jelentett. Ez eredmé-
nyezte azt a szándékot is, hogy további MULTI-2 (A3) gyártására van 
szükség. 

A német katonai logisztikai vezetés szándéka: idézet, „a Kabulban 
legutóbb bekövetkezett tragikus eseményeket szemlélve, (több harc-
jármű aknára futott), minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a 
veszélyes bevetésen résztvevő katonáknak lehetőleg a szükséges eszkö-
zöket adjuk a kezükbe, hogy a meglévő veszélyeket a valóságban is el 
tudják hárítani. A cél ezért az, hogy a megfelelő járműveket a szüksé-
ges mennyiségben, technikailag megoldható legjobb szinten, késede-
lem nélkül biztosítsuk és a csapatokat a szükséges mértékben ellás-
suk”. 

Felhasznált irodalom: 

Soldat und Technik 2003. szeptember. 

Soldat und Technik 2004. június. (BW. Rolf Krüger őrnagy). 
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A kép szövege a gyártó cég ajánlása 

A MULTI képessége megközelíti a lehetőségek határait. Minden-
féle terepviszonyokra alkalmas: egyaránt mozgékony forró sivatagban, 
biztonságosan halad havas, jeges utakon, jól működik úttalan utakon, 
leküzdi a mély sarat. Jelentősége a változtatható szállítóplatóval még 
jobban megnőtt. Ez teszi a MULTI MAN-t a csapatok nagyteljesítmé-
nyű szállító eszközévé. Ideálisan alkalmazható válságövezetekben, bé-
kefenntartó feladatok során ENSZ vagy NATO kötelékben. 
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Lőszer málházása MULTI váltakozó rakodórendszerű  
gépjárműre 

 

 

 

A védett MULTI összehasonlítva az eddigi gépjárművel 
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A MULTI 2 védett vezetőfülkével 

A védett MULTI megtartotta mozgékonyságát 


