
TAJÉKOZTATO 

a rendszeresített hadtáp technikai eszközökről 
és anyagokról 

Üzemanyag-szaktechnikai eszközök: 

a) Anyagok: 
1. ELIT-2 egységes gépzsír 
Alkalmazása: Az MN szárazföldi technikai eszközei zsírkenésű helyeinek 

zsírozása. 

Főbb harcászati, műszaki adatok: 
- korábbi 20-50 ezer km-ről 100 ezer km-re nőtt a használati idő; 
- ellátás egyszerűsödik, (22 féle eddig alkalmazott gépzsirt helyettesíti). 
Rendszerben tartás várható ideje: 10 év. 

2. EMD-13 egységes motorolaj 
~ Alkalmazása: Az MN szárazföldi technikai eszközei (kivételt csak a harc-

·-

kocsik képeznek) benzin és Diesel-üzemü motorjainak egységes kenőolaja. 

Főbb harcászati műszaki adatok: 
- csereideje: 10 OOO km, illetve 250 üzemóra; 
- összesen 6 eddig használt olajtípust helyettesít. 

Rendszerben tartás várható ideje: 10 év. 

b) Eszközök: 

1. ZSzZz-66 különleges folyadéktöltő gépkocsi: 
Alkalmazása: az MN vadászrepülő, felderítő repülő, valamint szállító heli

kopter ezredeinéL 

Fóbb harcászati, műszaki adatok: 
- felépítése: GAZ-66 terepjáró tehergépkocsi alvázára épített négy külön-

álló tároló és töltő rendszer; 
- adatai: 

Hidraulika Benzin Olaj Olajkeverék 
rendszer rendszer rendszer rendszer 

Tartálytérfogat: 1151 2701 2151 2151 
Szívási teljesítmény: 40 !/perc 20 !/perc 40 !/perc 40 !/perc 
Szűrési finomság: 5-8 mikrom. 5-8 mikrom. 12-16 mikrom. '12-16 mikrom. 

Rendszerben tartás várható ideje: 10 év (a kiszolgált technika függvényében). 
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2. TZA 7,5-500 A repülö-üzemanyagtöltö gépkocsi 

Alkalmazása: A2 MN-ben repülőgépek nyomás alatti feltöltése szűrt és mért 
üzemanyaggal. 

Főbb harcászati, műszaki adatok: 

- MAZ-500 A közúti tgk. alvázára épített spec. felépítmény; 
- tartálytérfogat: 7500 1; 
- szivattyú teljesítmény: 7501/perc; 
- szűrési finomság: 5-8 mikrométer. 

Rendszerben tartás várható ideje: 10 év (kiszolgált technika függvényében). 

3. URAL AC-5-375 bajtóanyagtöltö gépkocsi: 

Alkalmazása: Az MN technikai eszközei üzemanyag feltöltésére alkalmas a 
hk. és gl. hadosztályok ellátózászlóaljai üzemanyag-szállító századainál, valamint 
egyes önálló egységekhez. 

Főbb harcászati műszaki adatok: 

- URAL 375 típ. terepjáró tehergépkocsi alvázára szerelt speciális fel- · 
építmény; 

- jellemző adatok: 
tartálytérfogat: 5500 (]) 

teljes : 5500 (1) 

üzemi: 5000 (]) 

tömege üresen : 8860 (kg) 
feltöltve: 12 970 (kg) 
nyomtáv: 2000 (mm) 

beépített szivattyú típusa: SzUN-80 

üzemi fordulat: 1450/perc 
szállított mennyiség: 300 (]/perc) 

Rendszerben tartás várható ideje: 15 év. 

4. 5000 literes üzemanyag-szállító pótkocsi: 

Alkalmazása: Az MN technikai eszközei üzemanyag feltöltésére alkalmas az 
URAL-AC-5-375 töltőgépkocsival vontatva, amelynek üza. rendszeréhez csatla~ 
koztatva egységes üzemanyag-rendszert képez és lehetővé teszi a töltögépkocsi 
teljesítményének hatékonyabb kihasználását. 
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Főbb harcászati, műszaki adatok: 

- hasznos űrtartalom: 5000 (]) + 20 db 20 1 kanna 
- üres tömeg: 3235 (kg) 
- teljes tömege: 7825 (kg) 

teljes hossz.: 7090 (mm) 
szélessége: 2270 (mm) 
mennyisége: 2780 (2740) mm üresen terhelve 

- nyomtáv: 1900 (mm) 

Rendszerben tartás várható ideje: 15 év. 

-



• 

5. PMTA-150 tábori fóvonali csóvez.eték 

Alkalm~ása: A:z. MN technikai eszközei üzemanyag ellátására, a készlet 
150 km hosszú 150 mm névleges átmérőjű csővezeték kiépítését teszi lehetővé. 

Fóbb barcász.ati, müsz.aki adatok: 
- a fővonali csővezeték üzemeltetésére a PNV-100/200 mm típusú szivattyú

állomások szolgálnak. Indítás: 
- adatai: 

hossza: 150 (mm) 
cső út mérő: 150 (mm) 
csövek anyaga: alumínium 
1 db cső hossza: 6 (m) 
1 db cső tömege: 32 (kg) 
csövek száma: 27 OOO (db) 

Rendsz.erben tartás várható ideje: 20 év. 

6. K.annatöltó készlet: 
Alkalmazása: az MN tecJ:mikai eszközei üzemanyag ellátására, egységeknél, 

önálló alegységeknél. 
A tehergépkocsira szerelhető kannaszállító készlet 20 l-es fém üzemanyag

kannák egységben történő szállítására szolgáló berendezés, amely biztosítja az 
üzemanyag utánszállítását a gépkocsikon elhelyezett kannák cseréjével. 

Fóbb harcászati, műszaki adatok: 

alapkeret hossza : 1 3750 (mm) 
2 4686 (mm) 

szélessége: 1 2200 (mm) 
2 2400 (mm) 

magassága: 900 (mm) 

szállitókeret hossza: 1100 (mm) 
szélessége: 785 (mm) 
magassága: 640 (mm) 

maximális vékonyság 
magasság: 1292 (mm) 
össztömege: 655 (kg) 

Rendszerben tartás várható ideje: 20 év . 
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