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FOLYÓIRAT SZEMLE 

A  BUNDESWEHR  VÉDETT  JÁRMŰPARKJA  ÉS  
SZÁLLÍTÓTERE 

Lits Gábor1 

Az elmúlt évszázad klasszikus háborúiban a harcjárművek, mint 
például a harckocsik és a páncélozott szállító harcjárművek, a katonák 
számára, az akkor megkövetelt (az éppen akkori) védelmet biztosították. 
A későbbiek során vállalható kompromisszum jött létre a harcjárművek 
vonatkozásában a védettség, mozgékonyság és a tűzerő megtartása kö-
zött. Ennek szellemében épültek meg a későbbiekben a különböző típu-
sú harckocsik, mint pl. a Leopárd, Leclerc, Challenger, vagy az M1. 

Az asszimetrikus2 fenyegetések által meghatározott, uralt körülmé-
nyek során a hadsereg számára a jelenben, de a jövőben is olyan szállító- 
és céljárművekre lesz szükség, amelyek mozgékonyak és a mindenkori 
alkalmazási körülmények között megfelelően védettek is, különösen az 
aknák ellen. Az aknák elleni védelem különösen fontossá vált, mert nap-
jaink háborúiban, mindenekelőtt az asszimetrikus hadviselés körülményei 
között, valamint terrorcselekmények során az aknákat nem rendszerben 
telepítik, aknaveszéllyel szinte mindenkor és mindenütt, a legváratlanabb 
helyeken számolni kell. 

Ezeknek a követelményeknek korábban többé kevésbé csak egy jár-
mű típus felelt meg: az ATF Dingo3, amelyet a Krauss-Maffei Wegmann 
cég önállóan egy Unimog alvázra fejlesztett ki. Ily módon 2001-ben, a 

                                                      
1 Dr. Lits Gábor nyá. alezredes. 
2 Asszimetrikus hadviselés. Napjaink valóságában megfogalmazódott hadviselési 
forma. Technológiailag és/vagy számszerűen alárendelt ellenség kísérlete gyen-
geségét pl. terroristák által alkalmazott tömegpusztító fegyverek alkalmazásával 
kiegyenlíteni vagy kitérni a nyílt ütésválás elől és megkísérelni az ellenfelet- ka-
tonailag fontos célpontok helyett- a polgári lakosság és az infrastruktúra támadá-
sával gyengíteni. 
3 ATF= Allschutz Transport Fahrzeug= Teljesen védett szállító jármű (Dingo= 
félvad házőrző kutya Ausztráliában). 
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Balkáni-bevetés során, a német haderő már rendelkezett az első ESB4 
„azonnali alkalmazásra” megfelelő járművel. 

Egy Bundeswehr autóbusz Kabulban 2003. június 7-én aknára futott, 
melynek következtében négy német katona meghalt. Ezt követően erősö-
dött fel a védett szállítótér kialakításának a követelménye és szükségessé-
ge. Ezt követően egyre növekvő ütemben további különböző járművet al-
kottak – időközben létrehozták a Dingó 2-t – amelyek már megfeleltek az 
azonnali bevethetőség követelményeinek. Mindezek ellenére a Bundes-
wehr mennyiségi és minőségi vonatkozásban is jelentős hiánnyal rendel-
kezett a nagy teljesítményű, terepjáró, nagy védettségű, különböző osztá-
lyú és súlyú járműpark terültén. 

Ezen alaphelyzetből kiindulva a cikk első része a német hadsereg 
védett szállító és céljármű park, (szállítókapacitás) megteremtésére irá-
nyuló törekvéseit, elgondolásait, célkitűzéseit tartalmazza, a másik rész-
ben röviden bemutatásra kerülnek azok a tervezett járművek, amelyek 
egy része már szolgálatban van, más részük átalakítás vagy már éppen 
sorozatgyártás alatt, vagyis mindazon járművek melyekkel, jelen állás-
pont szerint, létre kívánják hozni a német hadsereg védett szállító és cél-
jármű parkját. 

A különféle sokrétű szállítási és célfeladatok megfelelő színtű biz-
tonságos végrehajtása, beleértve a személyek szállítását is, a Szövetséges 
Védelmi Minisztérium helyes álláspontja szerint is csak több, erre a célra 
megfelelő járműrendelkezésre bocsátásával oldható meg. Ami magyarul 
azt jelenti: hogy a meglévő és a jövőbeni járművek terepjáró képességűvé 
és ballisztikus lövedékek és aknák ellen teljes védettségűvé történő átala-
kításával, illetve fejlesztésével valósítható meg. A meglévő képességhi-
ányt csak egy „Védett Szállító és Céljármű program” (GFF)5 zárhatja 
be.  

Szállító járművek alatt: elsősorban teher és személyszállító, egész-
ségügyi, anyagellátást biztosító, logisztikai járműveket kell érteni.  

Céljárművek alatt: mozgó vezetési, parancsnoki pontokat, felderítő, 
megfigyelő, tűzvezető, híradó és egyéb irányító pontokat kell értelmezni 
(szerző megjegyzése). 

                                                      
4 ESB= Einsatzbedingte Sofortbedarf= azonnali bevetésre alkalmas. 
5 GFF= Geschützte Führung und Funktionsfahrzeuge= Védett szállító és céljár-
művek. 
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A GFF projekt keretében, alkalmasság alapján, a járműveket négy 
gépjármű osztályban vizsgálják és értelmezik: 

• védett(kis) járművek                    1-2 osztály                 10 t-ig 

• védett járművek                              3 osztály                  10-12 t-ig 

• védett járművek                              4 osztály                  12-25 t-ig 

• védett járművek                              5 osztály                  25 t felett 

A projekt keretében 2008-tól kezdődően, figyelembe véve a külön-
böző modulvariánsok cserélhetőségét, változtathatóságát, rendeltetésnek 
megfelelő modulok állíthatók elő. 

Jelenleg is rendelkezésre állnak már a különböző súlyosztályokra, il-
letve azok gyártására különböző megoldási lehetőségek. A járművek je-
lentős része, illetve egyes elemeik, modulok, a kereskedelemben is kap-
ható, rendelkezésre állnak és megfelelnek a GFF-el szemben támasztott 
követelményeknek, néhányat a hadsereg számára azonnali alkalmazásra 
már be is szereztek. 

Bundeswehr- terv 2006 

(A Német Szövetségi Hadseregnek „védett szállítási és céljármű 
park” biztosítására vonatkozó elgondolása) 

A beszerzés alapja és egyben bázisa a Bundeswehr-terv, amely 
2006 évi változatában konkrét elgondolást és tervet fogalmazott meg. 
Ebben többek közt az áll: „A védett szállító- és céljárművek beszerzésé-
nek, biztosításának legfontosabb célja bevetések során, a katonák vé-
delmének javítása. A különböző, kereskedelmi forgalomban is kapható 
gépjárművek alkalmasságát meg kell vizsgálni, azért, hogy 2008-tól a 
szükséges járművek célirányos, sorozatban történő beszerzésének lehe-
tőségei – figyelembe véve a komponensek cserélhetőségének lehetősége-
it is, (modulrendszerek alapján termékcsaládok kialakítását) – megte-
remtődjenek”. A jelenlegi és a jövőbeni harci, békefenntartó alkalma-
zásoknak megfelelő első un. alaprendeltetésű járművek gyártása (pl. 
Duro, Multi A3), részben azonnali alkalmazásra is, elengedhetetlen. 
(Ezek már részben megtörténtek és tovább folytatódnak).   

A Bundeswehr-tervben a továbbiakban ez áll: „Az alkalmazott 
erőknek bevetések és békefenntartó tevékenységek során, védett harci 
mozgékonyságra való alkalmassága, további tételek beszerzésével a 
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tervidőszak végéig, lépésenként fog megvalósulni. A képességhiány ez-
által csak hosszú távon kerül bezárásra.” 

A Bundeswehr-terv 2006, a beszerzésre vonatkozóan konkrét terve-
ket és pénzügyi javaslatokat is tartalmaz, amelynek jogosságát, remélhe-
tően a kitűzött Bundestag választás is elismeri, magáévá teszi, átülteti a 
megvalósulás folyamatába és ezáltal a beszerzés megvalósítása lehetővé 
válik. 

A szükséges igények megállapítása 

Az igény megállapításának különös jelentősége és nehézségei is van-
nak, hiszen ez, a még csak korlátozottan rendelkezésre álló eszközök ese-
tén csak prioritással lehetséges. Mindenekelőtt azonban egy gépjármű 
kiválasztásánál a gépjármű osztályát és a megkövetelt, elérendő védő-
szintet meg kell határozni, kategorizálni kell. 

Így többek között: 

• Az aknák elleni védelem szintjét; 

• A ballisztikus védelem szintjét; 

• A rádió elektronikai felderítés elleni védelem szintjét; 

• Az ABV védelem szintjét; 

• Az önvédelem lehetőségeit. 

Az igény megállapításánál olyan alapvető kérdésekről is szó van, 
mint a jármű erőkapacitásának megfelelő műszaki-technikai felszereltsé-
ge. Ezt nehéz megítélni, ha csak a bevethetőségre és a jó védettségre gon-
dolunk, a missziós erők felszereléseire nem, amelyek a jelenlegi alkalma-
zásoknak fő teherviselői. 

Ebből kiindulva a „védett szállító és céljárművek” (CFF) projektjé-
nél a jelenleg tevékenykedő (harcfeladatot, missziót ellátó) járművek 
helyzete döntően esik latba. 

Továbbiakban, a cikk második részében a „védett szállító és cél-
járművek” (CFF) projektjében a jelenlegi álláspont szerint figyelembe 
vett gépjárművek kerülnek röviden bemutatásra. 
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Ezeket részben már alkalmazzák, egyes típusok azonnali bevetésre, 
csekély mennyiségben már rendelkezésre állnak, másoknak az átalakítása 
van folyamatban vagy a fejlesztése épp most fejeződött be (pl.GTK 
Boxer) vagy még csak a tervasztalon léteznek. A szükséges mennyiségre 
vonatkozó döntések már megszülettek ez azonban természetszerűen nem 
lehet témája ennek az írásnak. 

Védett szállító és céljárművek 

„Fennek” 

A Fennek a német hadsereg nagy teljesítő képességű páncélozott 
felderítő járműve; és az eddigi felderítő páncélost a Luchs- t váltja fel. 
Valamennyi terepviszonyon való nagyfokú mozgékonysága, alacsony 
építésű vonalvezetése (sziluettje) és nehezen felderíthető motorhangja je-
lentik az első előnyöket a védettséghez. A védettség másik fontos eleme a 
páncélvédettség gyalogsági tűzfegyverek és gyalogsági aknák ellen. A 
Fennek legénysége a harckocsi aknák robbanását is nagyobb károk nél-
kül, átvészeli. A háromfős személyzet-parancsnok, rádiós/megfigyelő, 
járművezető-képes a feladatát 5 napon keresztül teljesen elszigetelten 
ABV veszélyeztetés körülményei között is, végrehajtani. A tüzércsapa-
toknál tüzérségi megfigyelő járműként, az M113 tüzérségi megfigyelő 
páncélos lecserélésére tervezik alkalmazni. 

Tüzérségi megfigyelőként történő alkalmazásra a legkorszerűbb 
megfigyelő, kommunikációs és vezetési eszközökkel szerelik fel. A Fen-
nek német-holland fejlesztésű, gyártó cég a Krauss-Maffei Wegmann. 
A Bundeswehr szerződés szerint 212 db-ot kap, melyek 2012-ig kerülnek 
leszállításra, 4 darab jelenleg már szolgálatban áll. 

„Wiesel 2”  

A Wiesel 2 továbbfejlesztett védett változta a légideszant-csapa-
toknál rendszerben lévő, légi szállítású kis járműveknek a Wiesel 1-nek, 
amelyből jelenleg 313 példány van a légideszant-erők állományában. A 
nagyobb méretű továbbfejlesztett változatot a Wiesel 2-t már évek óta az 
Ozelot könnyű légvédelmi felderítő rendszer hordozó járműveként al-
kalmazzák. 
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A Wieset-2 főbb műszaki-technikai jellemzői: 

• hossza                                        4,20 m 

• szélessége                                  1,85 m 

• magassága                                 1,7 - 2,12 m 

• súlya                                            4,1 t 

• sebessége                                  70 km/óra 

• motor                                           4 hengeres / 81 kW 

Jövőben a vezetést biztosító-, felderítő-, egészségügyi- és tüzér csa-
patoknál, valamint személy és anyagszállító járműként is jelentős meny-
nyiség kerül alkalmazásra. 

Ez ideig a Rheinmetall gyártó cég a 65 db Ozelot hordozó jármű-
vön kívül 20 db Wiesel 2 - t szállított le az egészségügyi csapatok és a 
műszaki felderítő erők számára. 

„Bv 206 S” 

A Bv 206 S gépjármű a Bv 206 D típus védett változata. Egy első és 
egy hátsó járműrészből (pótkocsi, szállítókocsi) áll, melyeket egy csuklós 
rendszer – amely egyben kormányoz is – köt össze egymással. A Bv 206 
D nem páncélozott változatnak a burkolata nagy szilárdságú műanyag. A 
gumi lánctalp összkerék meghajtású, biztosítja a csekély talajnyomást és 
bonyolult terepen is a nagyfokú terepjáró képességet. Az S változatnál 
könnyű páncélzat véd a 7,62 acélmagvas lövedékek , gránát repeszek és 
szilánkok ellen. 

Mindkét változatot a Svéd Högglands cég, – amely ma már a brit 
Alvis céghez tartozik, – fejleszti és gyártja. A jármű felszerelését és for-
galmazását a német Rheinmetall végzi. Megengedett összsúlya 7000 kg, 
a pótrakományé 1550 kg.  

A Bundeswehrben az összesen meglévő 186 db Bv 206 D alaptípus-
nak évek óta már különböző változatai léteznek, zöme a hegyi vadászok-
nál van szolgálatban. Elgondolás szerint a Bv 206 S típusokból parancs-
noki, szállító és egészségügyi változatok kerülnek alkalmazásra. A 
jövőben mindenütt a hegyi vadász és a hadosztály különleges erőket fog-
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ják velük felszerelni. 2003 közepén szállították le az első 31 db sebesült-
szállító változatot, amelyeket 2005- től további 75 jármű követett.   

„ESK6 Mungo” 

A német „különleges erők számára bevetési járműként” tervezett 
Mungo egyaránt alkalmas személy és teherszállításra, mindenekelőtt az 
ejtőernyős vadász erőknél. A Mungo, tíz katonát teljes fegyverzettel, fel-
szereléssel és 2 tonna terhet képes szállítani. Védelmet biztosít gránátre-
peszek, védő gyalogsági aknák és 7,62 mm normál lövedékek ellen, kü-
lönleges változat esetén acélmagvas lövedék ellen is 7,62 mm-ig. 
Összkerék meghajtás, differenciálzárak, mászóképesség biztosítják a ma-
gas színtű terepjáró képességet. Turbo diesel meghajtó motorja 78 kW 
teljesítményű. Az első 388 db járművet a gyártó Krauss-Maffei 
Wegmann cég már leszállította. Az össz szükséglet több, mint 1000 db 
jármű. 

„Dingo 2” 

A Dingo 2 továbbfejlesztett változata a 2000-ben rendszerbe állított, 
számos külföldi bevetés során beváltan alkalmazott teljes védettségű szál-
lító járműnek a Dingo 1-nek. Ebben a jármű osztályban a korszerű kézi 
fegyverek, tüzérségi gránátok repeszei, gyalogsági és harckocsi aknák, 
valamint ABV harcanyagok hatásai ellen a legnagyobb színtű védettséget 
biztosítja (8 fő számára). Unimog alvázon alapuló nagyfokú terepjáró 
képességgel rendelkezik, legnagyobb sebessége 90 km/óra, hatótávolsága 
1000 km. C-160-Transall, C-130- Hercules és A 400M szállító repülő-
gépeken szállítható. 

Új megoldás a 6,08 m-re megnövelt hossz, ami több, mint fél méter-
rel nagyobb hosszúságot jelent a korábbi típusnál. Ezáltal a teljes súly 2,5 
t-val nehezebb, összesen 11,9 tonna. Ez a súlytöbblet új rendszerű, na-
gyobb teljesítményű alvázat is igényelt, ezért a Daimler Chrysler cég 
Unimog-alvázát (U 5000) alkalmazták. Miután nagyobb lett a belső tér, 
nagyobb lett a szállítókapacitás is, 1.5 t-val több terhet tud szállítani. Már 
a Dingo 1-nél kimagasló aknavédelem is növekedett. A német hadsereg 
2001 óta két ütemben összesen 147 db Dingo 1- t kapott, amelyek már 

                                                      
6 ESK” Einsatzfahrzeug Spezializierte Krafte= Különleges erők bevetési jármű-
ve. 
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Koszovóban és Afganisztánban is alkalmazásra kerültek. Időközben to-
vábbi 52 db új típusú Dingo 2 is átadásra került. 

„DURO 3” 

A Duro 3 korszerű, védett, többcélú jármű a 12 t-s jármű osztályban. 
Ballisztikus lövedékek elleni védelemmel és aknák elleni integrált véde-
lemmel rendelkezik. 10 fő katona vagy ennek megfelelő felszerelés szá-
mára biztosit megfelelő férőhelyet, védett elhelyezést. Transall C-160 és 
A 400 M szállító repülőgéppel szállítható. Alapfelszereléséhez tartozik 
levegőztető és klíma berendezés, valamint ABV szűrő rendszer a vezető-
fülke és a cserélhető többcélú felépítmény számára. 

A nagy védettségű (páncélozott) többcélú felépítmény, egy, a fűtő-
berendezés, szellőző berendezés és áramfejlesztő aggregátor elhelyezésé-
re szolgáló technikai részből és a legénység, valamint különböző felsze-
relési anyagok elhelyezésére szolgáló személyi (tároló) részből áll. A 
röppályás lövedékek és harckocsi aknák elleni védelem biztosítása mel-
lett, a vezetőfülkébe és a többcélú felépítménybe ABV szűrő és szellőző 
berendezést is beépítettek. Önvédelmi célra tüzelőállást építettek be, 
melybe 7,62 géppuska vagy 12,7 nehéz géppuska, illetve 40 mm-es grá-
nátvető helyezhető el. 

A többcélú változtatható felépítmény hátsó technikai részében 
áramfejlesztő aggregátor működtethető, amely önálló áramellátást biz-
tosít a felépítmény számára, a fő hajtómű kiesése esetén. Védett hátsó 
tere 2 t anyag biztonságos szállítására alkalmas. Különlegessége ennek a 
típusnak a felépítmény különféle változatokkal történő cserélhetősége 
(modulrendszer), az alváz függetleníthető a mindenkori felépítmény vál-
tozatoktól. Mindkét komponens egymástól függetlenül is alkalmazható.  

A Duro -t Svájcban fejlesztették ki, a német Rheinmetall és a svájci 
MOVAG kooperációban gyártja, a különféle változatokat a célnak meg-
felelően szerelik fel. Az eddig nem páncélozott szállító járműpark kiegé-
szítésére tervezik alkalmazni, jelentősen hozzájárul a katonák biztonsá-
gához bevetéséhez. Az első 12 db Duro 3- t egészségügyi járműként, a 
mozgó egészségügyi (orvos) csoportok számára, valamint egy darabot tá-
bori vadász változatban a Rheinmetall már leszállított a Bundeswehrnek.  
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Főbb műszaki-technikai jellemzői: 

• hossza                                                                6,49 m 

• szélessége                                                          2,46 m 

• magassága                                                         2,59-2,83 m 

• súlya                                                                 12,5 t 

• sebessége                                                        100 km/ óra 

• motor teljesítménye                      6 hengeres 184 kW telj. 

„GTK7 BOXER” 

A Boxer páncélozott szállító jármű fejlesztése befejeződött, a szük-
séges csapatpróbák megtörténtek. Két német vállalat Krauss-Maffei 
Wegmann és a Rheinmetall, valamint a holland Stark voltak a fejlesztői 
ennek a 8x8 és 6x6 változatú kerekes járműnek, az ARTEC8 „Joint 
Venture”9 szervezésében és felügyelete mellett. 

A Boxer páncélozott szállító jármű különleges jellemzője, védettségi 
szintje. A modulrendszer alapján a teknő többrétegűen van kiképezve, ez 
és a teknő formája valamint a futómű védőrendszere magas színtű vé-
delmet biztosít. A védelem további technikai megoldásai, titoktartás alá 
esnek, de már az eddig kifejlesztett jármű is védelmet biztosít a kis és kö-
zepes kaliberű gépágyú lövedékei, valamint tüzérségi gránát szilánkjai és 
a közelben robbanó aknatöltetek ellen. A rendelkezésre álló technikai le-
hetőségek kiegészítő védelmet biztosítanak az RPG 7 páncéltörő rakéta 
ellen is. A védelem szintjét minden vonatkozásban a túlélő képesség ér-
telmében kellet szemlélni, vizsgálni. Ide tartoznak a függesztett ülések és 
találat esetén a jármű továbbhaladó képessége azért, hogy a további ve-
szélyeztetéstől megmeneküljenek. 

 

                                                      
7 GTK=Gepanzerte Transport Kraftfahzeug= páncélozott szállító jármű. 
8 ARTEC= Armoured Technology páncélos technika. 
9 Joint Venture= Vegyesvállalat. 
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Az ipar 2006. szeptember végéig tesz ajánlatot az első tétel mindkét 
partner számára történő gyártására. Hollandia az igényét 257 db Boxer-
ban rögzítette. Ez igen nagy presztízsnövekedést jelent a jármű számára 
és ennek megfelelő nemzetközi visszhangot is váltott ki. Hasonló a felfo-
gás német részről is, a különbség csak annyi, hogy a végső mennyiséget, 
az ipar ár és szállítási ajánlatának megtétele után határozza el. Német 
részről a jelenlegi pénzügyi helyzet alapján az első ütemben 125 csapat-
szállító változat és 65 parancsnoki változat mellett döntöttek 2008-tól. 
Ehhez 2007-től 12 db kiképző (iskola) járművet vesznek. Mindkét fél a 
közösen végrehajtandó beszerzés mellett foglalt állást. 

A 2006. évi Bundeswehr- terv kimondja: „A GTK páncélozott szállí-
tó jármű tervvel mindenekelőtt a bevetési erők védett gépjármű szükség-
letét kell biztosítani”. Ebbe beletartozik a gépesített erők bevetés során 
történő egészségügyi támogatása jól védett egészségügyi járművekkel. 
Szándékukban áll tehát a továbbiakban az egészségügyi csapatok számára 
120 „nagy védettségű egészségügyi járművet” is beszerezni.  

A Boxer alapváltozatának főbb műszaki- technikai jellemzői: 

• hossza                                                                     7,927 m 

• szélessége                                                               2,99   m 

• magassága                                                      2,59-2,83 m 

• fenékszint a talajtól                                                  0,50 m 

• súlya                                                                       25,2 t 

• rakomány                                                                 7,8 t 

• páncélzat alatti hasznos tér                                    14 m3 

• motor teljesítménye                                             530 kW 

• hajtómű teljesítménye 25,2 t-nál                           21 kW 

• hajtómű teljesítménye 33 t-nál                                  16 kW      
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„MULTI10 A3 FSA”11 

A MULTI tehergépkocsik új rendszerét a cserélhető rakományhor-
dozók (ATL)- ek létrehozásával fejlesztették ki. Ez a fajta MULTI rend-
szer tehát alapvetően: 

• A MULTI gépjárműből; 

• A változtatható rakodó berendezésből (WLE) és  

• Cserélhető rakományhordozóból (ATL) áll. 

Katonai alkalmazás céljaira, rakományok szállítására, a teljesíthető 
feladattól és egyéb kísérő körülményektől függően, különféle változatok 
fejleszthetők. 

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 harco-
ló csapatok számára történő szállításokat. 

Az utóbbi években a MULTI 1 (A1) típusú tehergépkocsikat 
MULTI 2 (A3) -ra módosították. Az új típusú MULTI 2 hat hengeres 
erős diesel motorral és teljesen automatikus hajtóművel rendelkezik, a ki-
pufogógáz 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 új változatá-
ba beépítették az új TGA12-t. A vezetőfülkét 290 mm-el megnövelték, két 
lehajtható fekvőhelyet építettek bele, ezáltal a személyi felszerelés elhe-
lyezésére és pihenésére is jobb lehetőségek adódtak. 

A Bundeswehr megnövekedett feladatrendszere következtében, 
mindenekelőtt veszélyeztetett területen keresztül történő szállítási tevé-

                                                      
10 Multi=Munition Lager und Transportierung= Lőszer tároló és szállító. 
11 FSA=Fahrzeug - Schutz - Ausstattung= Gépjárművédő felszerelés. 
12 TGA=Trucknology Generation A= A MAN gyár új nehézgépjármű típusa, 
CAN BUS- System-mel. 

    (Controller Area Network= Útellenőrző rendszer). 
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kenység miatt, a MULTI 2 fejlesztésénél különös súly helyeztek a keze-
lőszemélyzet védelmére. 

A MULTI 2 tehergépkocsi számára, a Krauss - Maffei Wegmann 
cég, olyan megerősített vezetőfülkét tervezett és gyártott, amelynek az 
alábbi követelményeknek kellett megfelelni: 

• Védjen a gyalogsági lőfegyverek acélmagvas lőszereitől; 

• Védjen a tüzérségi lövedékek 20 mm-nél nem nagyobb szilánkjai-
tól; 

• Védjen a talaj felszínére telepített (szórt), közvetlenül a vezetőfül-
ke alatt robbanó aknák ellen 8 kg-ig; 

• Tüzérségi tűz esetén – közvetlen találat kivételével – szolgáljon 
fedezékül a kezelőszemélyzet 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 gépjármű 
típus és védőfelszerelés (berendezés) sem tudott eleget tenni. A vezető-
fülke teljes egészében hegesztett illetve hajlított acéllemezekből áll, me-
lyet még külsőleg is megerősítettek további acéllemezekkel. A hegesztési 
varratok csökkentése érdekében az alapelemet ahol lehetett hajlítással ké-
pezték ki. A külső védőlapokat csavarkötéssel rögzítették. 

Egy ilyen rendszerű, védőberendezésekkel felszerelt védőfülke főbb 
elemei: 

• Egyben hegesztett és hajlított, külön aknavédő elemekkel ellátott 
vezetőfülke; 

• Aknafogó - készülék a vezetőfülke és a futómű alvázkerete kö-
zött; 

• Függesztett lábtartók, a lábaknak a padozattól való elhelyezésére; 

• Felcsavarozott kiegészítő védőtoldalékok; 

• Beépített és felcsavarozott golyóálló üvegek; 
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• Szilánkvédő övekkel felszerelt vezető é segédvezető ülések, (a 
KMW Lafette 530 tip-nál külön ülőhely a védő lövész számára); 

• Aknareteszelővel és biztonsági nyitószerkezettel ellátott ajtók a 
vezető és segédvezető oldalon; 

• Levehető vezetőfülke tető; 

• Klímaberendezés, ABV védelmi berendezés és C02- vel működő 
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 vezető fülke megnövekedett súlya miatt a vezetőház rögzítését és 
a hidraulikus buktató/ billenő szerkezetet is még külön megerősítették. 
Ezt a jelenleg bevezetett és alkalmazott WLE és ATL alkalmazásával le-
hetett elérni illetve megoldani. 

„Caracal” 

A „védett szállító és céljárművek” 2. kategóriájába (10 t-ig) ajánlja a 
Rheinmetall cég még az Iveco által kifejlesztett 4x4 járművet Caracal 
néven. Egy nagy védettségű könnyű, többcélú járműről van szó, amely 
alkalmas különböző feladatokra, többek közt: 

• Védettség nélkül, állandóan ismétlődő napi feladatok ellátására; 

• Védett járműként való alkalmazásra; 

•  Különböző védőszintet igénylő feladatokra. 

Védettsége ballisztikus lövedékek (csak vezetőfülke) és aknák ellen. 
Hasznos terhelése védettség nélkül 3 tonna, 2. osztály szerinti védettségi 
szinten 2 tonna. 
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Főbb műszaki - technikai jellemzői: 

• teljes súlya (teherrel)                                                       7 t. 

• motor Common Rail turbo diesel                                141 kW 

• egyes kerékfelfüggesztés, állandó öszkerék meghajtás 

• legnagyobb sebessége                                                  130 km/óra 

• hasznos teher (2. o. védettségi szinten)                          >1 t. 

• Húzó terhelés (2. o. védettségi szinten)                            2 t. 

• gázlóképesség                                                                  1,5 m - ig 

A cikk összefoglaló képet igyekezett adni a német hadseregnek, a 
védett szállító járműpark és szállítótér kialakításával kapcsolatos törek-
véseiről. Az itt bemutatott járművek sem típusban, sem mennyiségben 
nem jelentik, nem jelenthetik a teljességet, csupán a jelen helyzetről 
igyekezett megközelítően reális képet adni. Azt a követendő célkitűzést, 
azonban hogy napjaink háborúiban, a német hadseregben, hogyan kí-
vánják megvédeni a katonák életét, a szállított árút, anyagot, remélhe-
tően jól szemlélteti az írás. 

Felhasznált szakirodalom: 

• Europaische Sicherheit 2004/5. 

• Europaische Sicherheit 2005/1, 2, 4, 7.  

• Soldat und Technik 2003 / augusztus. 

• Soldat und Technik 2004/ február, június, augusztus, szeptember. 

• Strategie und Technik 2005 augusztus. 
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KODIAK 3  MŰSZAKI  PÁNCÉLOS 

Kereken 15 év óta áll szolgálatban a Dachs 2 műszaki páncélos a 
Bundeswehr műszaki csapatainál és a kanadai hadseregben, mint sok-
oldalú és megbízható műszaki haditechnikai eszköz. Más fegyverrend-
szerekhez viszonyítva a Dach még viszonylag fiatalnak tekinthető. Miért 
kellett tehát akkor ezt az értékes harci-műszaki eszközt lecserélni? 

A Dachs 2 a Leopárd 1 harckocsi bázisán alapul. Miután azonban 
az általánosan bevezetett takarékossági (fegyverzetcsökkentési) intézke-
dések keretében nem csak a páncélosok (harckocsik) számát csökkentik, 
a Bundeswehr lépésenként megválik a Leopárd 1 logisztikájától is. Ezért 
a Leopárd 1 -re létrehozott támogatási rendszer fenntartása is, már egyre 
gazdaságtalanabb.  

Ehhez hozzájön még, hogy a műszaki erők feladatspektruma is egyre 
növekszik, bővül. Egy korszerű műszaki páncélosnak nem csak gazdasá-
gosan kell üzemelnie és nagyon mozgékonynak lennie, hanem átfogóan 
magas színtű védettséggel is rendelkeznie kell. A műszaki páncélos a 
műszakiak harci eszköze és a vele szemben támasztott fő követelmény, 
hogy optimálisan legyen alkalmas: 

• Állások (tüzelő, védő, kiindulási), fedezékek, óvóhelyek építésé-
re; 

• Akadályok telepítésére (harckocsi árkok, harckocsi akasztók); 

• Ellenséges akadályrendszerek leküzdésére, azokon való áttörésre 
(drótakadályok, torlaszok); 

• Ellenséges robbanó műszaki zárakon történő átjáró nyitásra, azok 
leküzdésére (szórt és rendszerben telepített gyalogság és harckocsi 
elleni aknamezők); 

• Út és híd, leszállóhelyek építésében, műszaki mentésben való 
részvételre. 

Ezeken kívül követelmény még segítő, támogató feladatokban való 
részvétel úgy belföldön (természeti katasztrófák, árvizek stb.) mint kül-
földön békefenntartó kötelékekben (szükséghidak építése, folyópartok 
hídfeljáróinak, utaknak az építése stb.) Mindezen feladatok nagyon meg-
növelik a jelentőségét. 
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A jövőben, de inkább már ma, meg kell felelni az új követelmé-
nyeknek 

Ezeknek a sokrétű és folyamatosan növekvő követelményrendsze-
reknek a Dachs már nem tudott, (nem tud) teljes egészében megfelelni, 
annál is inkább, mert jó néhány követelmény a Dachs fejlesztésénél még 
nem is volt ismert. Ezért (e miatt is) számos Leopárd 2- vel felszerelt or-
szág nyomatékosan sürgette egy új műszaki páncélos kialakítását, de 
mindenképpen a Leopárd 2 bázisán. (Végül is: ezekből a javaslatokból, 
ajánlásokból született meg a Kodiak 3 műszaki páncélos.) 

Az első országok egyike, aki ennek szükségességét fontosságát fel-
ismerte Svájc volt és ezzel kapcsolatban alapvető műszaki-technikai fel-
szereltségében, főként műszaki téren megmutatkozó hiányok miatt, egy 
új típusú és rendszerű műszaki páncélos gyors létrehozásában volt ér-
dekelt, ehhez azonban fejlesztő eszközök nem álltak rendelkezésére. Ettől 
függetlenül a svájci hadsereg abban volt érdekelt, – ha már ő nem is tud 
fejleszteni, – hogy a fejlesztést egy széleskörű szakirányokra felosztott, 
hozzáértő és döntésképes, az armasuisse13 vezetésével létrehozott pro-
jektteammal végigkísérje. 

A harci támogató rendszerek fő gyártójaként, piacvezetőjeként is-
mert Rheinmetall egyik leányvállalata  a Rheinmetall De Tec Gruppe, 
a RUAG termelésorientált konzorciummal közösen, az igen szűkös idő-
keret, a technikai és gazdasági kihívások ellenére elfogadták a Kodiak 3 
műszaki páncélosnak (Svájcban Genie páncélosként jegyzett), a svájci 
hadsereg által megszabott követelményeiknek megfelelő fejlesztését, és 
néhány prototípus, kísérletek számára történő megépítését. 

Időközben köztudottá vált, hogy nem csak a dinamikusan megsza-
bott határidőt kellett betartani, hanem az is, hogy a rendszer, Svájcban, 
Hollandiában és Dániában történt kipróbálás során már alkalmasnak bi-
zonyult és így a Rheinmetall, partnerével a RUAG- al, már meg is kezd-
te a sorozatgyártást. Mindkét vállalat elhatározta, hogy a Kodiak első so-
rozatát 2007 elején át fogják adni a megrendelőknek. 

                                                      
13 armasuisse = egykori fegyverzet- felszerelési csoport. 
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Melyek és milyenek? A „Kodiak 3” legfontosabb műszaki - 
technikai jellemzői 

A Kodiak 3 műszaki páncélos alapvetően a Leopard 2 alvázára ke-
rült felépítésre, bizonyos átalakításokkal azonban a megrendelők által 
beszállított Leopard 2 A4 típus alvázára is ráépíthető. 

A személyzet a vezetőből, parancsnokból és amennyiben szükséges 
egy műszaki katonából áll, aki a különböző műszaki munkák végzésében 
nyújthat segítséget. A különböző műszaki elemek kezelését a vezető vég-
zi, helye a jármű bal oldalán van és a jármű jobb oldalán elhelyezkedő 
parancsnokhoz hasonlóan, a közvetlen jó kilátás érdekében magasított 
pozícióban helyezkedik el. A környezeti tér jobb beláthatósága érdeké-
ben, a megrendelő kívánságának megfelelően a látási tartomány 1-4-ig 
terjedő kamerával javítható illetve bővíthető. 

A vezető a műszaki gépelemeket az ülés két karfája fölé beépített 
botkormányokkal működteti a mindenkor szükséges és megfelelő üzem-
módokban. A jármű belsejében szilánkvédő rendszerrel (Anti -Spall 
Líner) ellátott személyzeti fülkéket különítettek el, ebbe kerülnek elhe-
lyezésre többek közt a személyzeti felszerelési tárgyak, a rádió és a fedél-
zeti kommunikációs eszközök stb. 

A továbbiakban a Kodiakot, a harci-tér hűtő rendszeren kívül, fel-
szerelték korszerűsített tűzelfojtó berendezéssel (Deu-Gen-N), valamint a 
Leopard 2-ből ismert további alrendszerekkel is, mint pl. ABV szűrő-
szellőző berendezés. 

Az elektronikusan szabályozott hidraulika, korszerű, kereskedelmi 
forgalomban is használatos axiál-szivattyúkat használ, melyeket a szi-
vattyú osztómű fölött, a Leopard 2 motorja működtet. Itt lemondtak egy 
oldható tengelykapcsoló használatáról. Az újonnan kifejlesztett vezérmű 
kiegészítésképpen egy integrált tesztrendszerrel rendelkezik, amelynek 
feladata az üzemmódok működésének ellenőrzése, a működés felügyelete 
valamint hiba, üzemzavar behatárolása. 

A Kodiák rendszeresített önvédelmi fegyverzete, egy ködgránátvető 
és egy könnyű vagy közepes géppuska, illetve állványos gránátvető (au-
tomata ágyú) – a vevő, megrendelő kívánságának megfelelően. A belső 
tér (a kád) megfelelő védelmet biztosít a ballisztikus lövedékek ellen. A 
Kodiakot már eleve aknavédetten tervezték, úgy hogy a lényeges átalakí-
tásokkal és a Leopard 2 re kifejlesztett aknavédő rendszerekkel együtt, 
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beleértve az aknavédő lemezt is , a Kodiak megfelelő akna elleni véde-
lemmel rendelkezik. 

Műszaki eszközei, (gépelemek) 

A harcászati, műszaki- szakfeladatok elvégzéséhez az alábbi főbb 
gépelemekkel (szakfelszerelésekkel) rendelkezik, (illetve működteti): 

• Speciálisan kifejlesztett kihajló karú markoló; 

• Új típusú dózeroló berendezés (földgyalu); 

• Kettős kötéldob; 

• Hidraulikus magasnyomású csatlakozó rendszer, kisebb gépi szer-
számok üzemeltetéséhez pl. légkalapács, betontörő stb.; 

• Hátsó rakodó, a különböző kiegészítő felszerelések, szerszámok 
elhelyezésére, valamint; 

• Aknamentesítő felszerelés. 

Ez utóbbi, az aknamentesítő felszerelés, elkülönítve, egy 20 coll 
széles kétirányú rakfelületű szállító platón van elhelyezve. Használatakor 
pl. egy Pearson típusú aknaszedő (kifordító) eke esetében a dózerpajzs 
helyére szerelik fel és a jármű hátsó részére a szerszámtároló helyére, egy 
aknamező átjáró- kijelölő eszközt (pl. LMS Pearson típusút) szerelnek 
fel. Aknamentesítéskor kiegészítésként még egy doppler effektus elvén 
működő aknát jelző rendszer (pl. DEMETER Giat) is felszerelhető. Így 
a Kodiakkal, külön aknakereső és mentesítő eszközök nélkül is nagy ha-
tékonysággal lehet elaknásított és hagyományos műszakizárakat akadá-
lyokat leküzdeni, azokon áttörni. 

A különböző műszaki feladatok végzését többféle módon felhasz-
nálható könnyen kezelhető dupla kötéldob segíti, melyek működését ket-
tő, egyenként 9 t. terhelhetőségű csörlő biztosítja. A mindössze 16 mm 
vastag kötelet egy személy könnyedén kezelheti (kihúzhatja) ezáltal igen 
gyorsan és egyszerű módon alkalmazható. A kötéldobok egymástól füg-
getlenül, vagy közösen szinkronban is működtethetők. A felhasználható 
kötél hossza 200 m és megfelelő rögzítéssel 1-4 vontatmány húzható, 
egyenként 620 kg ig. 

A kihajló karú markoló a jármű orrészébe, középre került beépítés-
re, hatósugara horizontálisan 160 fok (kívánság szerint 180 fokra növel-
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hető). A kar maximális hatótávolsága 9 m , a markoló teherbírása 3,5 t (a 
markoló kosár nélkül). Maximális emelési munkamagassága 8,2 m, mun-
kavégzési mélység 4 m -ig. A markoló karját gyorsváltó szerkezettel sze-
relték fel és további hidraulikus kapcsolókkal látták el, egyéb a polgári 
életben is használatos műszaki gépek csatlakoztathatók rá így pl. hidrau-
likus kalapács, betontörő stb. 

(Megrendelése során Svájc univerzális markoló mellett döntött, 
amely a jármű hátsó részén kerül elhelyezésre).  

A Kodiaknál a dózeroló (földgyalu) berendezés esetében nem csu-
pán egy felületet simító, földet toló, lapátoló berendezésről beszélhetünk, 
hanem egy új típusú dózerolóról. A dózerpajzs oldalait alsó és felső síkját 
megvastagították és két anyagbontó foggal szerelték fel. A pajzs nem 
csak „free floating mode” szabadon lebegő formában, a területen, talajon 
húzva, vonva, tolva tud dolgozni, hanem a dózerpajzs + - 5 fok vágószög 
változtatással is alkalmazható, ezáltal kemény talajba is képes belevágni.   

A dózerpajzs és a kihajló markoló kar között folyamatosan működő 
ütközésgátló van felszerelve, amely függetleníti egymástól a pajzs és a 
kotró működését. 

Rövid összefoglalásként megállapítható, hogy a Kodiak még a mél-
tán híres svájci vásáron is „fetűnt” viszonylagos egyszerűségével, de 
igen „nagynak tűnt” mint munkagép, különösen a műszakiak szemében. 
Eddig ez a műszaki gép rendelkezik a legnagyobb színtű variációs lehető-
séggel és igen jól alkalmazható a Leopárd 2 bázisán, magas színtű akna-
védelemmel is rendelkezik. Bonyolult műszaki feladatok megoldásában 
igen jól kiegészíti a már rendszerbe állított Buffel - 3 hegyi páncélost. 

Remélhető, hogy valamennyi Leopárd 2 -t használó állam (beleért-
ve a Bundeswehrt is) abban a helyzetben van, hogy műszaki csapataik 
optimális és hatékony műszaki gépekkel való ellátása érdekében, terveik-
ben figyelembe veszik a Kodiakot, hogy megfeleljenek a ma és a jövő ka-
tonai műszaki követelményeinek. 

Többek közt ilyen módon is lehet a fegyverzetcsökkentések kereté-
ben kivon feleslegessé vált harci-technikát, vagy legalább is egy részét, 
hiányzó és igen hasznos műszaki- technikai eszköz előállítására fel-
használni. Ennek egyik jó példája a Leopárd 2 bázisán nemzetközi 
együttműködés keretében előállított Kodiak 3 műszaki páncélos. 
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Felhasznált szakirodalom: 

• Soldat und Technik 2005/augusztus. 

• Soldat und Technik 2004/július. 

 

 
Dózerol a Kodiak 

 
A Kodiak munka közben 


