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Az USA hadseregében alkalmazott kisebb teherbírású 
gépjárművekről 

Magyar Néphadsereg Hadtápfönökség 

A folyóirat jelen száma foglalkozik a gépjárművek fejlesztési törek
véseivel a szárazföldi haderöknél általában. Összehasonlításul bemutatunk 
néhány gépjármű típust, melyek rendszeresítésre kerülnek vagy kerültek 
az Egyesült Államok haderejében. 

Az USA szakemberei véleménye szerint gépkocsijaik kialakítása 
olyan, hogy a világ különböző területein képesek közlekedni, tartósak, 
megbízhatók és elégséges üzemóra tartalékkal rendelkeznek. Ezeket a 
gépkocsikat úgy konstruálták, hogy bármilyen időjárási viszonyok kö
zött, bármely terepén képesek a legkülönfélébb feladatok végrehajtására. 
A hadseregben négy súly kategóriájú tehergépkocsit különböztetnek meg: 
1/ 4, 1 1/ 4, 2 1/2 és 5 tonnásak. 

A gépjárművek szerkesztésénél az a cél vezérelte őket, hogy megfe
lelő harcászatí-műsmki jellemzőket és gazdaságos üzemeltetést érjenek 
el. Egyidejűleg olyan kisegítő berendezéseket alakitottak ki, amelyek a 
gépkocsik alkalmazási lehetőségeinek kiszélesítését szolgálják, bármely 
különleges viszonyokban is, amelyekben az USA szárazföldi csapatai, légi
ereje, tengerészgyalogsága és szövetséges csapatai kerülhetnek. 

Az USA hadserege általános rendeltetésű tehergépkocsi parkjához az 
alábbi típusok tartoznak: 

M151-es 1/4 t-ás tehergépkocsik. E sorozatnak a bázis gépkocsija az 
M151Al modell, amely képes 540 kg terhet szállítani közúton, vagy 350 
kg-ot terepen, vagy 900 kg, illetve 680 kg terhet vontatni uo. feltételek 
mellett. 

A gépkocsi két vagy négy kerék meghajtásos, átkapasolását menet
közben el lehet végezni. 

Az M151Al típus bázisát alkalmazzák néhány speciális gépkocsi ki
alakítására, pl. a 106 mm-es hátrasiklás nélküli löveg alvázaként. Ebben 
a variációban a löveget alkalmazhatják közvetlenül a gépkocsiról vagy 
onnan leszerelve a földre állítva. Mivel a löveggel a gépkocsi terheltsége 
megnőtt, több rugólap alkalmazásával megemelték a hátsó kerekek teher
bíró képességét. 

Az első vonalból történő sebesültek hátraszállítására kialakítottak egy 
1/4 t sebesültszállító gépkocsit, amelynek befogadóképessége (a gk.-veze-
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tőn kívül) három ülő sebesült az eü. katonával, vagy két fekvő (hord
ágyakon), egy ülő sebesült és egy eü. katona. 

Ugyancsak a bázisból került kialakításra egy rádiós gépkocsi. Külö
nösen széles körben alkalmazzák ezt a légierőknél, ahol a szárazföldi csa
patok és a légi biztosítás egységei kö2iött mozgó rádióösszeköttetést bizto
sítanak. 

Az M151Al gépkocsira fényszóró is felszerelhető, amelynek generá
torát a gépkocsi motorja hajtja meg. 

Az Ml51 széria gépkocsijai részére több mint 10 komplett kisegítő 
ber\=ndezést és számos speciális rendeltetésű felszerelést dolgoztak ki, a 
sátorponyva merev tetőtől kezdve azon eszközökig, amelyek a téli időjá
rási viszonyokban lehetővé teszik a gépkocsi alkalmazását, továbbá azon 
eszközökig, amelyek biztosítják a mélyebb gázlók leküzdését. 

M715-ös, 1 1/4 t-ás tehergépkocsik. Rendeltetésük a személyi állo
mány és különböző terhek szállitáJSa. Az M715-ös gépkocsi, valamint a tí
pusból kialakított egészségügyi gépkocsi és a tábori híradóanyag javító
mühely gépkocsi eg~ges alvázára épül fel. A nevezett alvázra szükség 
esetén billenőplató, vagy könnyűtípusú gépkocsi javítóműhely is felsze
relhető. 

A sorozat gépkocsijai több előnyös minőségi jellemzőkkel rendelkez
nek. Mély gázlókat tudnak leküzdeni, a vezetőfülke burkoliata könnyü 
anyagból készült, az ablakai kihajthatók. 

Üzemeltethetők sarkvidéki körülmények között, továbbá alkalmasak 
minden olyan felépítmény felszerelésére, amelyeket a jelen sorozat előtti 
gépkocsialvázon felépítményként alkalmaztak. 

A gépkocsinak 132 LEas, 6 hengeres hajtómotorja van. 31°-os eme!ke .. 
dőt könnyen le tud küzdeni, maximális seb. 95 km/ó. A teherszállító 
M715 variánsnak 2500 kg, a sebesültszállító variánsnak 2860 kg önsúlya 
van. Az M715 gépkocsi platóján közúton 1300 kg-ot, terepen 1130 kg-ot 
lehet szállítani; egyidejűleg 1850 kg-os utánfutót képes vontatni. Az M715 
gépkocsi méretei: hossm 5320 mm, szélessége 2090 mm, magassága 2500 
mm. 

M44-es, 2 1/2 t-ás tehergépkocsi. A világ bármely területén használa
tos általános rendeltetésű gépkocsik közül az M44-es terjedt el a leg
jobban. Ez a család több mint 50 különböző típusból áll. A legismertebb 
variációk, teherszállító, üzemanyagtöltő, vízszállító, műhelygépkoasi, bil
lenőplatós gépkocsi. 

Az M44 sorozatú gépkocsik alkalmazási területét több mint 16 féle 
speciális felszerelés és berendezés alkalmazásával jelentősen kisz.élesítet
ték. Például: felszerelés a téli üzemeltetés meg,könnyítésére, teheremelő 
berenderes, kisegítő felszerelések készletei, gázló leküzdő berendezés, ülő
helyek a személyi állomány részére stb. 

A konstrukció tartósságának, kedvező üzemeltetési jellemzőinek, va
lamint a variációk nagy számának köszönhető, hogy a 2 1/2 t tehergépko
csik gyakorlatilag megfelelnek mindazon követelményeknek, amelyek a 
harccselekmények időszakában a katonai terhek és a személyi állomány 
szállítására vonatkoznak. 
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